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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
V novembri sa uskutoční 5. zasadanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Snemovaniu poslancov predchádzala 27. októbra 5. schôdzka
mestskej rady (MsR). Okrem toho primátor
mesta zvolal na 6. októbra mimoriadne zasadanie MsZ z dôvodu záujmu mesta zúčastniť sa
elektronickej aukcie vyhlásenej Ministerstvom
obrany SR (MO SR) na získanie pozemku v
bývalých kasárňach na Ul. Bzinskej. V intenciách
príslušných zákonov bol k tomu potrebný súhlas
poslancov v podobe schváleného uznesenia.
Po procedurálnych otázkach Ing. Jozef
Trstenský informoval poslancov o liste MO SR,
ktoré v súlade so zákonom č. 172/2004 Z.z. o
prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve SR na obec alebo vyšší územný celok
v znení neskorších predpisov vyhlásil na prevod
vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku
štátu v správe MO SR elektronickú aukciu na
pozemok parc.č. 5882 a nádvoria o výmere 30
963 m2 v k.ú. Nového Mesta nad Váhom na
Ul. Bzinskej v objekte bývalých kasární a osobitné ponukové konanie na stavbu, súp. č. 6325
– „Ošetrovňa“ tiež v objekte bývalých kasární.
Primátor mesta podal návrh, aby sa mesto
uchádzalo o pozemok a predložil návrh na
schválenie účasti mesta Nové Mesto nad
Váhom na elektronickej aukcii na získanie
tohto pozemku. Keďže o budovu niekdajšej
ošetrovne mesto záujem nemá, osobitného ponukového konania sa nezúčastní.
Predmetný pozemok bol v minulosti súčasťou
bývalých kasární spojovacieho vojska na Ul.
Bzinskej na okraji mesta. Je rovinatý, prístupný
z verejnej komunikácie, inžinierske siete sú v
dosahu. Mesto už v roku 2004 malo o tento pozemok záujem, no nepodarilo sa mu ho získať do
vlastníctva. Susedí s pozemkami vo vlastníctve
mesta, ktoré mesto získalo od MO SR. Kúpou
tohto pozemku by sa vytvorili lepšie podmienky
na využitie majetku, ktoré mesto v tejto lokalite
vlastní. Jeho všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku činí 206 213,58 € (t. j. 6,66 €/m²).
Záujemca o získanie pozemku bol povinný do 11.
októbra zložiť finančnú zábezpeku vo výške
20 % primeranej ceny, t. j. 41 242,72 €. Ďalšou
podmienkou účasti v elektronickej aukcii bolo do 10. októbra doručiť cenovú ponuku na
MO SR a ponúknuť v nej aspoň primeranú
cenu 206 213,58 €.

Elektronická aukcia je proces, v ktorom sa
využíva elektronické zariadenie na predkladanie
cenových ponúk. Vzhľadom na skutočnosť, že
zvýšiť cenovú ponuku v elektronickej aukcii je
možné len v určitom časovom limite, bolo potrebné splnomocniť primátora mesta, aby v súlade s
hospodárnosťou a efektívnosťou vynakladania
finančných prostriedkov v elektronickej aukcii
získal pozemok pre mesto.
V diskusii odznela podpora pre zapojenie
sa mesta do aukcie, padol tiež návrh, aby poslanci neblokovali primátora mesta výškou limitu
cenovej ponuky. K predloženému návrhu o prítomnosti zástupcov poslaneckých klubov MsZ na
aukcii odznelo, že v prípade záujmu sa jej môžu
poslanci zúčastniť.
Po prečítaní návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 84/2011 prítomní členovia
mestského poslaneckého zboru hlasovaním vyjadrili 100 % – nú podporu účasti mesta na aukcii. Mestské zastupiteľstvo schválilo:
a) účasť mesta v elektronickej aukcii vyhlásenej MO SR v súlade so zákonom 172/2004
na získanie pozemku parc.č. 5882 zastavanej
plochy a nádvoria o výmere 30 963 m 2 v k.ú.
Nové Mesto nad Váhom zapísanej na LV č.235,
b) doručenie cenovej ponuky na MO SR,
kde bude ponúknutá primeraná cena, t. j. 206
213,58 € v termíne do 10. októbra.
c) zloženie finančnej zábezpeky vo výške
41 242,72 € na účet MO SR do 11. októbra a
d) poverenie primátora mesta zastupovaním mesta v elektronickej aukcii tak, aby bola zachovaná hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov na získanie pozemku.
MsZ uložilo a) prednostovi MsÚ zabezpečiť
všetky podmienky účasti mesta v elektronickej
aukcii a b) predložiť na ďalšie MsZ informáciu o
výsledku elektronickej aukcie. (Z mat. MsZ -r-)

ZVESTI-RADY-POSTREHY
1. novembra
2. novembra
9. novembra

Sviatok všetkých svätých
Pamiatka na zosnulých
Medzinárodný deň proti
fašizmu a antisemitizmu
17. novembra Medzinárodný deň študentstva
Deň boja za slobodu a demokraciu
Medzinárodný deň bez fajčenia
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HOTOVO! BY MALO ZAZNIEŤ DO KONCA NOVEMBRA

O rekonštrukcii bývalého kina na viacúčelovú
spoločenskú sálu sme už na našich stránkach
písali. Podľa podpísanej zmluvy medzi mestom a novomestskou firmou IZOTECH GROUP,
s.r.o., generálnym zhotoviteľom stavby, hotovo!
by malo zaznieť do konca novembra, kedy by
sa rekonštrukcia mala zavŕšiť. Aký je stav prác
najrozsiahlejšej investičnej akcie mesta v tomto
roku, sme sa spýtali Ing. Dušana Macúcha,
vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja mesta a
dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom.
- Rekonštrukcia bývalého kina je v čase
nášho rozhovoru v poslednej tretine prác. Zvonku
sú spravené všetky vonkajšie omietky, hotová je
strecha, tiež vonkajšia zateplená stena. Dokončujú
sa drobné vonkajšie práce na hromozvodoch,
dažďových zvodoch a hlavne vnútorné práce (omietky, obklady, dlažby, podlahy, vnútorné dvere,
vzduchotechnika, elektroinštalácia, ústredné kúrenie, zdravotechnika a pod.). Zostáva ešte osadiť
zateplenú zasklenú stenu od parku pripomínajúcu
zimnú záhradu a vstupné dvere a zasklené steny.
Sú to však práce, ktorých priebeh, našťastie,
už nebude výrazne ovplyvňovať počasie, ktoré
v novembri nebýva k stavbárom prívetivé. Vnútri
bude môcť zhotoviteľ pokračovať bez ohľadu na
klimatické podmienky.Čo konkrétne treba ešte spraviť?
- Momentálne sa robia sádrokartónové obklady, niektoré dlažby sú už dokončené, ďalšie
podlahy treba ešte spraviť. Začalo sa už aj
s maľbami a nátermi. Zhotoviteľa, resp. jeho
subdodávateľov ešte čakajú kompletáže zdravotechniky (osádzanie záchodových mís, umývadiel, batérií) a elektroinštalácie (zásuvky, vypínače, rozvádzače). Zostáva ešte dorobiť vnútorné
schodište vrátane zábradlia.
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Podobu hrubej stavby má vonkajšie schodište
od parku. Vonkajšie schodište bude po dokončení
slúžiť aj ako únikový priestor. Osadiť ešte treba
vonkajšie vstupné dvere a zasklené steny.Nemálo roboty podľa vyjadrenia vedúceho
výstavby treba ešte vykonať na vonkajších spevnených plochách a parkoviskách, ktoré robia
technické služby mesta (TSM).
- TSM mohli nastúpiť až po zavŕšení určitej
fázy rekonštrukcie. Ich nástup závisel od postupu prác zhotoviteľa na rekonštrukcii budovy.
Mestský podnik si vedie dobre, momentálne začal
s dláždením plôch, veľa však závisí od počasia.
Je treba, ako my stavbári hovoríme, aby sme
sa čím skôr dostali zo zeme. Pretože keby veľa
napršalo, ílová zemina, ktorou sa Nové Mesto
prevažne vyznačuje, by spôsobila, že mechanizmy by sa zabárali do zeme a prakticky by sa
nedalo v prácach pokračovať. Na druhej strane
ich prerušenie by spôsobil i príchod Martina na
bielom koni.
Po dobudovaní bude mať parkovisko asi
30 parkovacích miest. Nie je to veľa, ale maximum, ak sme nechceli zasahovať výraznejšie
do parku. Ak by nestačili, uvažovať môžeme o
dotvorení ďalších parkovacích miest poblíž. Je
možné parkovať i na ulici, eventuálne do úvahy
po nevyhnutnej úprave pripadá i dvor bývalej I.
ZŠ na Štúrovej ul. Možnosť vytvorenia parkoviska
je i za MsKS smerom do parku. Ale to všetko je
hudba budúcnosti. Podľa ďalších slov Ing. D. Macúcha kapacita
sály je cca 212 miest, z toho cca 164 bude dole
v sále a cca 48 na balkóne, ktorý bude so sálou
spojený interiérovým vnútorným schodišťom. S
okolo 40 miestami sa ráta v kaviarenskej časti,
takže celkovo to vychádza zhruba na 250 miest.
- Ale to len v prípade, keď stoly budú v radoch, vedľa seba. Pri inom rozmiestnení stolov
kapacita sály bude menšia. Súčasťou vybavenia
sály bude i neveľké javisko so základným osvetlením a ozvučením pre vystúpenia súborov a
skupín. Dobudovaním spoločenskej sály mesto
vyrieši problém jej doterajšej absencie, kvôli ktorej
sa stužkové či plesy museli presúvať do jeho
okolia. Onedlho tomu odzvoní.
- Okrem toho sa vo viacúčelovej sále môžu
organizovať rôzne vystúpenia skupín, súborov, semináre, rodinné oslavy a pod. Na ich

zabezpečenie budú slúžiť dve prípravne jedál
- jedna na prízemí pre sálovú časť a druhá na
poschodí pre kaviareň s tým, že budú prepojené
malým nákladným výťahom do 100 kg. Pri väčších
akciách sa bude jedlo dovážať. Možno i z tohto
dôvodu by bolo výhodné, keby nájomcom bol
podnikateľ s kuchyňou a stravovacími službami.

Ale to sú čisto len špekulácie. Momentálne prebieha výberové konanie na nájomcu, na jeho
výsledok si musíme počkať. –
Rovnako si musíme ešte mesiac počkať na
to, či sa zhotoviteľovi podarí dodržať stanovený
termín ukončenia rekonštrukcie. Čas stužkových
a plesov sa blíži ...

PO T RAVI N O V Á P O MO C U Ž V NOVEMBRI ?
Ako sme vás už na našich stránkach informovali, Trnavská arcidiecézna charita v
spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska
sa zapojila do projektu Potravinovej pomoci z
intervenčných zásob Európskej únie, ktorú organizuje Pôdohospodárska platobná agentúra.
V novembri by mal na území Trnavskej
arcidiecézy, do ktorej patrí i naše mesto, začať
výdaj hladkej múky a cestovín. Či už v tomto mesiaci, alebo až neskôr „sa ujde“ aj na Nové Mesto
nad Váhom a jeho oprávnených občanov, nám

Ing. Viera Vienerová do uzávierky mesačníka
nevedela povedať. Samospráva do tohto času
nedisponovala presným rozpisom termínov distribúcie a výdaja potravinovej pomoci pre jednotlivé mestá a obce Trnavskej arcidiecézy. Ale ako
nás zástupkyňa primátora mesta ubezpečila,
akonáhle bude termín potravinovej pomoci
známy, občania sa o ňom i mieste, kde sa budú
múka a cestoviny odovzdávať, včas dozvedia
prostredníctvom mestského rozhlasu a televízie
Pohoda.

ZA ROZVOJ ŠKOLSTVA V MESTE PREVZALI OCENENIA
Odborárska ul., Mgr. Soňa Vallášová - Spojená
škola sv. Jozefa (ZŠ), Karol Smítka zo ZUŠ
Juraja Kréna, Mgr. Gabriela Krajčovicová z MŠ
Poľovnícka ul., RNDr. Jana Habová z GMRŠ,
Mgr. Zita Mastráková z Bilingválneho gymnázia,
ďalej PaedDr. Jaroslav Jeřábek, externý vedúci
ZÚ plávanie z CVČ a riaditeľ ZŠ Odborárska ul.,
Bc. Miroslav Gavor, majster odbor. výcviku zo
SOŠ Bzinská ul., Ing. Ján Kučera, zást. riaditeľa
pre praktické vyučovanie zo SOŠ Piešťanská ul.
a Bc. Eva Kozáková, majsterka odborného výcviku zo SOŠ Jánošíkova.
-dhPri príležitosti Svetového dňa učiteľov 5. októbra v koncertnej sále základnej umeleckej školy
čestné uznania primátora mesta za zásluhy o rozvoj školstva v Novom Meste nad Váhom prevzali
pedagógovia, ktorých navrhli školy a školské
zariadenia na území mesta. Ocenenia odovzdali
zástupkyne primátora mesta Ing. Viera Vienerová
a PhDr. Kvetoslava Hejbalová, predsedníčka
školskej komisie a poslankyňa MsZ Mgr. Jana
Šteklerová a vedúci oddelenia školstva MsÚ
Mgr. Dušan Hevery v prítomnosti členov školskej
komisie a riaditeľov škôl a školských zariadení.
Ocenení boli učitelia: Mgr. Libuša Bartalová
zo ZŠ Tematínska ul., Mgr. Ľuba Šelepáková zo
ZŠ Ul. kpt. Nálepku, Mgr. Dana Haššanová zo ZŠ

PRILETEL PELIKÁN
V dňoch 19. a 20. októbra „priletel“ Pelikán.
Išlo o pracovný názov cvičenia pre prípad havárie jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice.
Cvičenie prebiehlo v súčinnosti Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunicie s orgánmi miestnej
štátnej správy Trenčianskeho kraja. Preverilo
činnosť krízových štábov obvodných úradov
a krízových štábov obcí a ich evakuačných
komisií po havárii jadrového zariadenia spojenej
s únikom rádioaktívnych látok.
Hlavným cieľom cvičenia bol nácvik likvidácie
následkov havárie v jadrovej elektrárni a úniku
radiácie a dotkol sa i dvoch samospráv v našom
okrese – Starej Turej a Podolia.
(ObÚ)
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TERMÍN NA PODANIE NÁVRHOV SA KRÁTI
Záver roka sa blíži a spolu s ním i uzávierka termínu na podávanie návrhov na Osobnosť
mesta. Občanov, ktorí vedia o ľuďoch, ktorí si
podľa ich názoru zaslúžia cenu primátora mesta,
upozorňujeme, že môžu tak spraviť do konca roka.
Ocenenie sa udeľuje: za činnosť v hospodárskej oblasti, v oblasti kultúry a umenia, za športovú
činnosť, za činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnej, humanitárnej a charitatívnej práce, za

činnosť v školstve, vzdelávaní, vede a výskume,
za celospoločenskú angažovanosť i v iných oblastiach života, napr. armády, politiky a cirkvi.
Ocenenie možno udeliť nielen rodákom, ale
i osobám, ktorí v našom meste žili, resp. žijú a
ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mesta.
Cenu možno udeliť aj in memoriam. Predkladateľ
návrhu sa však nesmie zhodovať s potenciálnou
Osobnosťou mesta.
-r-

BYŤ ĽUĎOM BLIŽŠIE I V ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH
V
priebehu
novembra v našom
meste svoju činnosť
začne Centrum pomoci človeku. Jeho dočasné sídlo, kým sa nájdu
vhodné priestory v meste, bude v Pastoračnom
centre pri Farskom úrade Rímskokatolíckej cirkvi
v Novom Meste nad Váhom. O tomto novom
projekte Trnavskej arcidiecéznej charity (TTACh)
sme sa porozprávali s jeho koordinátorkou a
sociálnou kurátorkou Mgr. Zuzanou Ryškovou
z TTACh.
-Trnavská arcidiecézna charita má pôsobnosť
v rámci diecézy od Nového Mesta nad Váhom
až po Hurbanovo. Doteraz v týchto regiónoch
nepôsobili poradenské ani iné centrá a pobočky
Trnavskej arcidiecéznej charity.
V novembri sa situácia zmení. Výsledkom
našich rokovaní s radnicou, predovšetkým
zástupkyňou primátora mesta Ing. Vierou

ZPOZ V NOVEMBRI
Po Pamiatke na zosnulých 31. októbra Zbor
pre občianske záležitosti pri MsÚ v Novom
Meste nad Váhom pokračuje v novembri dvojicou tradičných podujatí.
14. novembra o 15,00 h sa v zasadacej
miestnosti MsZ na Palkovičovej ul. uskutoční
stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi a
24. novembra o 15,30 h slávnostné posedenie
s tohoročnými jubilantmi - 70-nikmi v jedálni ZŠ
na Odborárskej ul. Neformálne stretnutie s nimi
je ďalším z dôkazov záujmu samosprávy o život
seniorov, ich radosti a starosti a svojím významom a dosahom zapadá do rámca nedávno
zavŕšeného Mesiaca úcty k starším.
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Vienerovou, ktorá je kontaktnou osobou za samosprávu a pánom dekanom Mgr.Th. Ľudovítom
Malým, je zriadenie sociálnej poradne v Novom
Meste nad Váhom.
V uplynulých dňoch sa zavŕšilo výberové
konanie na obsadenie postu jej sociálnej pracovníčky. Z pôvodných 77 záujemcov do užšieho
výberu sa dostalo 14 adeptiek. Spomedzi nich
komisia vybrala uchádzačku, s ktorou TTACh koncom októbra podpísala zmluvu.
Hlavnou náplňou činnosti sociálnej pracovníčky bude sociálne poradenstvo pre klientov, ktorí
sa ocitnú v akútnej sociálnej kríze, ktorí potrebujú
pomôcť s vybavením rôznych dokladov, dávok
a pod, ktorí si nevedia rady v živote a potrebujú
nájsť smer, cieľ alebo odbornú pomoc.Podľa slov koordinátorky projektu Mgr. Z.
Ryškovej otvorením poradne, ktorá spočiatku
bude skušobne fungovať 1 - 2 - krát do týždňa
a neskôr sa rozšíri týždenne na viac dní, sa sociálne služby dostanú a priblížia k ľuďom, aby
ich sami nemuseli hľadať, čo aj napĺňa zámer
arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka byť ľuďom
bližšie najmä v ich ťažkých chvíľach.
Túto pomocnú ruku Trnavskej arcidiecéznej
charity občania nášho mesta určite uvítajú a
mnohí z nich i radi a s vďakou prijmú.

VÝHERCA
Alena Hunová z pobočky Dexia banka
Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
vyžrebovala výhercu našej súťaže s kupónom.
Šťastným majiteľom 16,60 € sa stal
Ján PEČNER,
Malá 1, Nové Mesto nad Váhom.
Srdečne blahoželáme a žiadame výhercu,
aby si cenu prevzal v MsKS.

www.dexia.sk

KAŽDOROČNE?
KAŽDOROČNE.
Úrok 3,7 % ročne
Trojročný termínovaný vklad

Dexia banka Slovensko a.s., Námestie slobody 1/1, Nové Mesto nad Váhom,
Tel.: 032/740 14 50, Fax: 032/771 63 34, 35, novemesto@dexia.sk
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8:00 – 16:00
WXRGVWULKQLWH

KUPÓN
NOVOMESTSKÉHO
SPRAVODAJCU

NOVEMBER 2011

Kupón vystrihnite a pošlite
alebo osobne doručte
do 21. novembra 2011 na adresu:
MsKS redakcia
Novomestského spravodajcu,
Hviezdoslavova 4, 915 01,
Nové Mesto nad Váhom

Na jedného z vás sa usmeje
šťastie v podobe výhry

16,60 €
ktorú venuje
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SPOMÍNA NA RODISKO, PRÍDE AJ NA HROBY
Pri novomestskom
cintoríne
zastavilo auto
s
bratislavskou
poznávacou
značkou. Vystúpil z
neho postarší pán
so striebrom vo vlasoch a múdrosťou
prežitých
rokov
zračiacou sa v
očiach.
Kroky o pár dní
čerstvého deväťdesiatnika smerujú k hrobom
rodičov. Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.
tento rituál absolvuje minimálne dvakrát do
roka. Napriek požehnanému veku aj tento rok
prichádza na miesto posledného odpočinku svojich drahých rodičov.
Z pôvodnej rodiny zostal sám. Nežije už ani
sestra, ani bratranec, ktorý žil u Černušákovcov a
súrodenci ho mali za brata.
V. Černušák sa narodil 25. novembra 1921
v Novom Meste nad Váhom na Solárni. Rodina
sa v rámci mesta viackrát sťahovala, najdlhšie
bývala v činžiaku na Štúrovej ul.
- V Novom Meste nad Váhom som prežil
takmer 20 rokov. Boli medzi nimi nielen radostné,
ale i smutnejšie chvíle. Napriek tomu rád na rodné
Nové Mesto spomínam, veď som v ňom prežil
svoje detské a mládenecké roky! V rodisku navštevoval a absolvoval gymnázium.
- Naším triednym bol profesor Repák. Z triedy
nás už veľa nezostalo. Mojimi spolužiakmi boli
napr. v októbri zosnulý JUDr. Ivan Hrušovský,
s ktorým sme si občas zatelefonovali a Jozef
Dobiáš, ktorý žije v Piešťanoch a sem – tam sa
stretneme. Veľmi rád si spomínam na svoju dobrú
spolužiačku Vieru Solníkovú, vyd. Klímovú.Z malého provinčného mestečka odišiel čerstvý maturant do Bratislavy. Na Prírodovedeckej
fakulte UK študoval geografiu a telesnú výchovu.
- Šport mi bol veľmi blízky. Ako stredoškolák
som reprezentoval gymnázium v basketbale, za
ŠK Nové Mesto nad Váhom som hrával futbal.
Okrem toho som sa venoval gymnastike, kanoistike a plávaniu.Plaveckú zručnosť získaval prof. Černušák v
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rodisku už ako dieťa na Váhu. Napokon sa stal
trénerom plávania, trénoval Sláviu Bratislava.
Od roku 1948 pôsobil na Pedagogickej fakulte
UK ako asistent, od r. 1957 ako docent a v roku
1968 ho vymenovali za profesora Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v
Bratislave. Rok na to prof. Černušáka zvolili za
predsedu vrcholného orgánu čsl. telovýchovy
na Slovensku. V tom istom roku (1969) sa stal
podpredsedom Čsl. olympijského výboru a v
roku 1981 členom Medzinárodného olympijského
výboru (do roku 2001).
Ešte pred vznikom SR sa stal v r. 1992
predsedom Slovenského olympijského výboru.
Dnes je jeho čestným predsedom a čestným
členom Medzinárodného olympijského výboru. Od
roku 1996 je prof. Černušák čestným občanom
Nového Mesta nad Váhom.
- Na čestné občianstvo som obzvlášť hrdý,
som rád, že rodáci na mňa nezabudli. Dnes si prof. Černušák užíva zaslúžený
odpočinok v kruhu svojich najbližších. Má štyri
deti - dve dcéry a dvoch synov. Najstaršia dcéra
je už na penzii, druhá ako lekárka pôsobí a
žije na Malte. Synovia sa viac – menej „potatili“
- najmladší učí na gymnáziu telesnú výchovu a
podobne ako otec sa venoval basketbalu. Druhý
syn je profesorom na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Radosť mu robí aj osem vnúčat a
päť pravnúčat.
Okrem vlastnej má prof. Černušák i veľkú
športovú rodinu bývalých kolegov, jeho niekdajších študentov. So svojím veľkým vzorom sa
stretnú v deň jeho deväťdesiatin 25. novembra na
medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej
životnému jubileu prof. Vladimíra Černušáka
s názvom: Plávanie vo výskumoch vied o športe,
ktorú organizujú FTVŠ a Katedra športov v prírode
a plávania v Bratislave.
Vzácne jubileá zvyknú byť príležitosťou
obzrieť sa za doterajším životom. Prof. PhDr.
Vladimír Černušák, CSc. na margo toho skromne,
bez veľkých slov povedal: „Čo bolo v mojich silách, som urobil ...“
A že nebolo toho málo, čo i pre zviditeľnenie
a prezentáciu nášho mesta prof. Černušák
vykonal, si uvedomujú vedenie i občania Nového
Mesta nad Váhom, ktorí sa pripájajú k početným
gratulantom jubilantovi.

H O D N O T A , K T O R Á S A N E D Á V Y J A D R IŤ
V týchto dňoch, na prelome októbra a novembra, ľudstvo prekračuje ďalší míľnik v populačnom
raste: sedem miliárd ľudí na našej planéte. Iba
pred 12 rokmi sme prekonali hranicu šiestich miliárd! Neviem, čo táto informácia vo vás vyvoláva.
Prekvapenie? Strach? Ľahostajné pokrčenie plecami? Sledujúc ekonomickú (i politickú) situáciu
v Európe i na celom svete, problémy najmä
v najľudnatejších krajinách sveta, pýtame sa:
Uživí nás naša planéta? Čo čaká narastajúcu
populáciu, ktorá stojí na pokraji ekonomického
kolapsu?
Prepáčte, že vás zaťažujem otázkami, nad
ktorými si lámať hlavu sa zdá byť úplne zbytočné.
Túto informáciu som sa dozvedel zo správy jednej
finančnej skupiny, ktorá okrem iného uviedla: „Ako
medzinárodný poskytovateľ finančných služieb
sledujeme veľmi presne demografickú krivku,
lebo má veľký vplyv na budúci vývoj hospodárstva
a finančných trhov“. Áno, každý sleduje svoje
ciele. Niekto v tom vidí väčšie možnosti, ako
zbohatnúť, získať ešte viac svojich klientov.
Keď som pred dvoma mesiacmi na stránkach
Novomestského spravodajcu apeloval, aby sme
hľadali kráľovstvo, ktorým nemožno otriasť, nikto
z nás nevedel, čo nás čaká. Nikto z nás nepredpokladal taký rýchly pád vlády a zvláštny pocit
neistoty, ktorý v nás zo dňa na deň narastá.
Nevieme, čo sa bude diať v našej krajine, nevieme, aký osud čaká eurozónu. V správach s
obavami sledujeme váhanie a rozhodovanie politikov. Mnoho doteraz stabilných tvrdení a hodnôt
sa stáva relatívnymi. Tento svet od nepamäti bol,
je a bude plný nevedomosti a neistoty. Svedčí o
tom aj Písmo: „...neviete, čo bude zajtra s vaším
životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a
potom zmizne“(Jak 4,14). Na prelome mesiacov
október a november zvykneme spomínať na tých,
ktorí nás už predišli do večnosti. Tiché miesta
hrobového odpočinku nám tiež pripomínajú našu
nestálosť a pominuteľnosť. Všetko okolo nás sa
javí smutné, až deprimujúce.
A predsa: do tohto smutného, až beznádejného stavu zaznieva dobrá správa – evanjelium. Hoci je nás už sedem miliárd, Boh vie o
každom jednom z nás. Dokonale nás pozná. Boh
vie o všetkom, čím práve prechádzam. Pozná
nielen povrch, pozná moje pocity. Vie všetko
o mojich sklamaniach a túžbach. Rozumie mi
omnoho viac, ako si to viem predstaviť. Píšem
tieto slová preto, lebo som tomu uveril a som
neochvejne presvedčený o ich pravdivosti. Tak

to čítam v Písme. Ba viac, Boh svoj záujem o
mňa jasne dokázal. Zostúpil na túto zem, stal
sa jedným z nás. Okúsil na vlastnej koži ľudskú
biedu. Napokon zomrel ukrutným a potupným
spôsobom, keď sa dal ukrižovať za moje i tvoje
viny. Tento Boh, ktorého nám zvestuje Biblia,
nezabudol na nikoho z nás. V Jeho očiach má
každý z tých siedmich miliárd veľkú hodnotu! Boh
nezabúda ani na jedného vrabca (L 12,6). A o čo
väčšiu hodnotu má môj život! Aj vlasy na mojej
hlave má Boh spočítané... (L 12,7).
Posolstvo týchto slov Písma prináša do
môjho života hlboký pokoj. Ja osobne pokoj,
pocit bezpečia a istoty veľmi potrebujem. A z rozhovorov o skúsenostiach iných ľudí viem, že to
isté hľadá a potrebuje každý človek. Preto chcem
vydať svedectvo o pokoji a istote, ktoré mám
vďaka viere v Boha. V Boha, ktorému som uveril,
že nič v mojom živote sa nedeje bez Jeho vôle.
Neviem síce, čo bude so mnou zajtra. Nemusím
sa však báť. Nemusím žiť v strachu o to, ako
vyžijem. Pracujem, nezaháľam, no popritom sa
opieram o sľuby, ktoré nachádzam v Písme. Slová
z proroka Izaiáša som prijal, akoby boli určené
mne osobne: „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pôjdeš
cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš,
ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj
Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ“ (Iz 43,1-3). To
neznamená, že nezomriem, že sa mi neprihodí
žiadne nešťastie, alebo ma nepostihne strata.
Dejiny sú plné kresťanov – mučeníkov, ktorých
upálili, alebo ktorí boli usmrtení iným spôsobom.
Tu nejde o spôsob, akým odídem z tejto časnosti.
Ide o večnosť. Vďaka Kristovi som vykúpený,
zachránený pre večný život.
Toto je môj „status“, moja hodnota ako jedného z tých (takmer alebo možno už) siedmich
miliárd ľudí na tejto planéte. Môže to byť i tvoja
hodnota. Stačí sa zrieknuť tých neistých „istôt“
a vierou sa spoľahnúť na Krista. On nikoho
nesklame.
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

ZA JUDr. HRUŠOVSKÝM
26. októbra sme sa na novomestskom cintoríne rozlúčili s Osobnosťou mesta – JUDr.
Ivanom Hrušovským. Rodák z nášho mesta
žijúci v Bratislave nás navždy opustil 19. októbra krátko po svojich 90 – tinách (* 7. 9. 1921).
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CENNÉ POZNATKY NOVOMESTSKÝCH ŠTUDENTOV
I MALÁ DEDINA DOKÁŽE ROBIŤ VEĽKÉ VECI
O tom,
že i malá
d e d i n a
d o k á ž e
robiť veľké
veci,
sa
presvedčili
študenti
študijného
o d b o r u
manažment
r e g i o nálneho
cestovného ruchu zo Strednej odbornej školy
Piešťanská ulica počas zájazdu do Čiech. Z pobytu, ktorý získali za odmenu ako súťažný bonus
z medzinárodnej súťaže Staň sa fotoreportérom,
si odniesli cenné poznatky.
V dnešnej dobe je energia témou číslo jeden.
Dôsledky energetických kríz, rastúce ceny energii,
emisia škodlivých látok, vplyv klimatických zmien
– to všetko postihuje a dotýka sa každého občana.
S neefektívnym využívaním energie, zastaranými
zdrojmi zápasí asi každý región na Slovensku, ale
aj v Čechách. Riešením je zníženie energetickej
náročnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, prírodných materiálov.
Občianske združenie Veronica v Čechách
vytvorilo projekt, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov, podpora rozvoja výroby „zelenej energie“ a tradičné technológie využívajúce potenciál slnka a zlepšenie
ovzdušia krajiny.
Odvážne sa k tomuto problému postavili
v Hostětíne na Morave. Neveľká moravská
obec Hostětín s 240 obyvateľmi leží v severnej
časti Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
(od r. 1996 Biosférická rezervácia UNESCO). Od
90. rokov 20. storočia sa zameriava na projekty
s využitím miestnych zdrojov, úsporami energie,
obnoviteľnými zdrojmi energie a technológiami
šetriacimi životné prostredie.
Na vlastné oči sme sa presvedčili o tom, ako
malá dedinka ani nie s štvrťtisíckou obyvateľov
rozmýšľa, cíti a hlavne žije environmentálne.
Hostětínske projekty sú modelové. Patria k
nim ovocinárstvo – drevená sušička ovocia, ktorá
počas sezóny usuší pre záujemcov z Hostětína
okolo 4,5 tony ovocia. Od roku 2000 prevádzkuje

8

svoju výrobu muštáreň na výrobu nefiltrovaných
štiav z jabĺk v kvalite BIO. Druhým projektom je
koreňová čistiareň odpadových vôd. Základom
je umelá mokraď s bežnými mokraďovými rastlinami. Čistenie prebieha predovšetkým za prítomnosti baktérii, ktoré sa nachádzajú na koreňoch
rastlín, ktoré rozkladajú organické znečistenie,
a tým vodu čistia. Tretím modelom je kúrenie biomasou, ktorá napomáha úsporu a čistí
vzduch. V obci využívajú aj energiu slnka - solárne systémy, fasádne kolektory. Posledným
modelom – projektom je verejné osvetlenie –
využívanie najmodernejších svietidiel, ktoré znížili
spotrebu elektriny najmenej o jednu štvrtinu.
Dedinka Hostětín za svoj prínos k ochrane
životného prostredia obdržala národnú cenu v
medzinárodnej súťaži Energy Globe 2007, Českú
slnečnú cenu 2009. V roku 2010 poctil Hostětín
svojou návštevou i britský princ Charles.
Žiaci IV. ročníka a Ing. Ivana Šimovcová

ZA POSOLSTVO ŠTVORCA
KRUHU BRONZ
V celoštátnej súťaži Literárny Zvolen sa
Novomešťanka Marta Viteková medzi desiatkami autorov poviedkou Posolstvo štvorca kruhu
umiestnila na 3. mieste. Porota ocenila zvládnutie témy, ktorú autorka čitateľom predkladá cez
životné situácie štyroch postáv a ich vzájomného prelínania. PaedDr. M. Viteková je riaditeľkou
ZŠ na Ul. kpt. Nálepku a vo voľnom čase tvorí
poviedky. Je tiež autorkou textov piesní, ktoré spievajú E. Máziková, D. Grúň, S. Vitáloš a
i. Napísala texty k 10 piesňam muzikálu Kým
vyrastieme (hudba M. Klimentová), ktorý vyšiel
i na CD. Je spoluzakladateľkou novomestskej
skupiny Premeny, ktorá už celé desaťročie účinkuje na kultúrnych podujatiach v meste.
-ačŠTENIATKA VO VRECI
Aké bolo prekvapenie pracovníkov MsKS,
keď 19. októbra vo vestibule objavili „hýbajúce
sa“ vrece s malým otvorom. Jeho otvorenie
prinieslo odhalenie v podobe piatich malých
šteniatok. Psíkov, ktorých v stánku kultúry odložil
neznámy majiteľ fenky, sa ujala privolaná MsP,
ktorá ich dopravila do útulku.

K N O VE L E Z Á K O N N Í KA PRÁCE ( I .)
Novela Zákonníka práce (ZP) zverejnená v
Zbierke zákonov pod číslom 257/2011 zo dňa 13.
júla 2011 predstavuje viac ako 150 bodov úprav.
Predovšetkým sa novým alebo odlišným spôsobom upravila skúšobná doba, odstupné a odchodné pri skočení pracovného pomeru, výpovedná
doba a nárok na odstupné, nárok na dovolenku,
nočná práca a práca nadčas. Novela ZP zavádza
nové podmienky pre hromadné prepúšťanie, novú
definíciu vedúceho zamestnanca, flexikonto a jeho podmienky, nový inštitút deleného pracovného
miesta, dohody o prehlbovaní kvalifikácie, dohodu
so žiakom učilišťa.
V dnešnej časti sa venujeme uzatvoreniu
pracovného pomeru a predzmluvným vzťahom
upraveným v ZP.
Už v základných zásadách ustanovuje slobodné právo zamestnávateľa na výber zamestnancov v potrebnom počte, pričom zamestnávateľ
má právo určovať podmienky a spôsob uplatnenia
tohto práva, samozrejme v súlade s platnou právnou úpravou.
Nová úprava vypustila informáciu o odborovej
organizácii zamestnanca z okruhu informácií,
ktoré nemá zamestnávateľ právo od zamestnanca vyžadovať.
V prípade uzatvorenia pracovného pomeru
novela ZP rozšírila dôvody, pre ktoré môže
zamestnávateľ odstúpiť od podpísanej pracovnej
zmluvy, a to v prípade, ak :
a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v
tom bránila prekážka v práci,
b) zamestnanec do troch pracovných dní
neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci,
ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň
nástupu do práce, alebo
c) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej
zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Toto právo však musí zamestnávateľ uplatniť,
a to v písomnej forme, najneskôr do začatia
výkonu práce, inak nie je platné.
Ďalšou novinkou je rozdielne dojednanie
skúšobnej doby, ktorú je možné dohodnúť v
písomnej forme v pracovnej zmluve u bežného
zamestnanca najviac na tri mesiace. Novela
dáva možnosť prostredníctvom kolektívnej zmluvy dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby

najviac na šesť mesiacov u bežného zamestnanca. Taktiež to, že dohodnutá skúšobná doba
sa nebude predlžovať o čas prekážok v práci na
strane zamestnanca a ďalšie objektívne dôvody.
Pri uzatváraní pracovného pomeru novela odlišne upravuje aj vzťah mzdových podmienok a podmienok dohodnutých v Kolektívnej
zmluve, a to i v prípade, ak by platnosť takejto
kolektívnej zmluvy skončila. Tieto podmienky platia do uzatvorenia novej kolektívnej zmluvy alebo
po dobu nasledujúcich 12 mesiacov.
Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovný
pomer so zamestnancom na dobu určitú maximálne na tri roky, pričom, ak je pracovný pomer na
určitú dobu uzatvorený na kratšiu dobu, možno
ho predĺžiť, alebo opätovne dohodnúť v rámci
troch rokov najviac 3 - krát.
Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného
na dobu určitú nad obdobie troch rokov je možné,
iba ak ide o niektorý z dôvodov určených v ZP, a
to:
a) z dôvodu zastupovania zamestnanca
počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na
materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku,
dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné
podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v
kalendárnom roku,
c) vykonávania sezónnych prác.
Kolektívna zmluva môže určiť taktiež okruh
prác, pri ktorých je možné dohodnúť pracovný
pomer na dobu určitú nad rámec troch rokov.
Osobitné ustanovenie platí pre uzatvorenie
pracovného pomeru na určitú dobu s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom
vedy, a pod.
Stále platí, že ak pri uzatvorení pracovného
pomeru nie je dohodnutý na výslovne určenú
dobu, je uzatvorený na neurčitý čas.
JUDr. Alexandra Ručkayová
● Neznalosť zákona neospravedlňuje.
Táto zásada pôvodne z rímskeho práva znamená, že neznalosť zákona nikoho nevyníma
z právnej zodpovednosti za jeho porušenie.
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MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER V RIMAVSKEJ SOBOTE
Hudba je poézia zvukov, umenie, ktoré je
všade okolo nás. Zvlášť v koncentrovanej podobe sa v polovici októbra vyskytla v Rimavskej
Sobote. Pričinil sa o to i Malý komorný orchester (MKO) pri MsKS v Novom Meste nad
Váhom, ktorý sa zúčastnil 25. celoštátnej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby
DIVERTIMENTO MUSICALE 2011.
Konala sa v dvoch kategóriách: kat. A – komorné súbory do 9 členov a kat. B – komorné orchestre nad 9 členov, kde spolu s ďalšími
účastníkmi tejto kategórie (Komorný orchester ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava, KO Technik
Bratislava, KO mesta Trenčín a KO efko ZUŠ
Košice) sa predviedol i náš MKO. A podľa vyjadrenia jeho vedúceho Ing. M. Wróbela
úspešne. Odborná porota v zložení: Mgr. art. E.
Hargaš, Mgr. art J. Pipta a J. Stráňavský ocenila
MKO diplomom za pôsobivý hudobný prejav.
Vyzdvihla tiež skutočnosť, že na rozdiel od ostatných súťažiacich novomestské komorné teleso
pôsobí výlučne na amatérskej báze, vo svojich
radoch nemá žiadneho profesionálneho hudobníka. O to viac pochvala zo strany odbornej poroty
a priaznivá odozva publika teší.
- Ale i zaväzuje.-

Zaslúžilo sa o to 13 hráčov: husle: hrajúci dirigent M. Chrastina, H. Vrtichová, K. Beňovičová,
A. Červeňanská, viola: M. Wróbel, violončelá: S.
Kiovská a Z. Trebatická, kontrabas: P. Pristaš,
piano a syntetizátor: V. Špaleková, priečne flauty: A. Klimeková, M. Fojtíčková, L. Kotlebová
a L. Kratochvílová. Spoločne zahrali skladby
od Vivaldiho, Bacha, Myslivečka, Šostakoviča a
Constantinesca.
- Rád by som poďakoval členom nášho
súboru za svedomitý nácvik na súťaž, že nepodcenili prípravu na ňu. Vďaka patrí i vedeniu MsKS
za materiálno – technické zabezpečenie našej
účasti na podujatí a vôbec pre našu činnosť.O rok by sa malo Divertimento musicale
uskutočniť len na krajskej úrovni a v roku 2013
v celoštátnom meradle.
- Radi sa ho zúčastníme, ale dovtedy je ešte
ďaleko. Najbližším našim cieľom je príprava na
VIII. Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 10.
decembra o 17,00 h za účasti vzácneho hosťa
- Komorného zboru Apollo z Bratislavy.V mene celého orchestra si vás dovoľujeme
na koncert pozvať. Zároveň i záujemcov o
muzicírovanie, aby prišli posilniť rady MKO, ktorý
má v našom meste už 14 - ročnú tradíciu.
-r-

V SLUŽBE PRE SPOLOČNOSŤ
Niekdajšia vedúca
knižnice, tohoročná jubilantka PhDr. Eva Berková
sa na sklonku septembra
stretla v Mestskej knižnici Ľ.
V. Riznera v Novom Meste
nad Váhom s členkami
výboru OO Únie žien
Slovenska, MO Matice slovenskej, členkami literárneho klubu, recitátorkami i regionálnymi autorkami,
s ktorými dlhoročne spolupracovala.
PhDr. Eva Berková, rod. Stančíková sa narodila 11. 9. 1951 vo Vaďovciach. Od r. 1963 žije
v Novom Meste nad Váhom. V r. 1970 maturovala na Strednej všeobecno - vzdelávacej
škole (dnešné gymnázium), v r. 1975 promovala
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor knihovníctvo, vedecké informácie a sociológia. Vyše
dve desaťročia (od r. 1970) pracovala vo VUMA,
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od r. 1991 ako vedúca Mestskej knižnice Ľ. V.
Riznera. Do povedomia nielen Novomešťanov
sa zapísala ako spoluautorka knihy Literárne
osobnosti podjavorinského kraja (spolu s Ľ.
Fraňovou) a autorka kapitol Osobnosti mesta,
Dejiny knižnice a Literárny život v monografii
Nové Mesto nad Váhom. Je zostavovateľkou
zborníkov literárnych prác autorov literárneho
klubu pôsobiaceho pri MsK S vetrom vo vlasoch
(2001) a V kútiku dúhy (2006). Na svojom konte
má bohatú publicistickú činnosť. Prispievala do
Trenčianskych novín, Slovenských národných
novín, Kopaničiar expresu a Novomestského
spravodajcu, kde je dlhoročnou členkou redakčnej
rady. Vo svojich príspevkoch sa venovala najmä
významným osobnostiam nášho regiónu, kde
uplatnila svoju bádateľskú činnosť. Nadviazala
na ňu aj ako autorka scenárov literárno - hudobných pásiem v mestskom kultúrnom stredisku k
výročiam významných osobností (J.M. Hurban, J.

Jesenský, D. Štubňa - Zámostský, M. Chrástek,
Rodina Hrušovských a i.). Spracovala tri personálne bibliografie (A. Černochová, Dr. J. Barát,
V. Benešová). Pod palcom mala prezentácie
nových kníh autorov (A. Černochová, I. Machala,
R. Dobiáš, M. Pomajbová, G. Rumánek, M.
Chajmová, I. Hurtík, M. Pagáčová, M. Travěncová
– Benková z Brna a ď.).
S kolektívom pracovníčok knižnice pripravovala besedy pre verejnosť a školskú mládež s výz-

namnými slovenskými spisovateľmi, ktoré prispeli
k zvýšeniu záujmu detí a mládeže o čítanie a
vzdelávanie. Napísala scenáre, príp. moderovala
významné podujatia, organizované mestom a
MsKS, napr. Dni mesta, Festival A. Jurkovičovej,
Festival zborového spevu a Javorina, Javorina....
Dr. Eva Berková tvorivo dlhoročne pracovala
v službe pre spoločnosť nad rámec svojich pracovných povinností, za čo získala titul Významná
osobnosť Podjavoriny.
-ač-

BAKY SA NAŠIEL, UŽ JE V PESTÚNSKEJ RODINE

Napokon sa na Bakyho usmialo šťastie, už
je v pestúnskej rodine. Ale prešiel si svojím psím
peklom.
Všetko sa začalo zdanlivo nevinne. Do
útulku Nádej 27. septembra prišiel mladý, asi 20
– 25 – ročný, 170 cm vysoký muž a na krátku
vychádzku si zobral 2 – ročného staforda. Nič
neobvyklé, výpomoc, ktorú v útulku pre dobro
psíkov len vítajú. Na Tehelnej ul. si odložil bicykel fialovej farby a šedú helmu, s ktorými prišiel
a vybral sa psíka venčiť. Viac sa však nevrátil.
Vedúca útulku Oľga Áčová spolu s ďalšími
psíčkarkami rozbehla akciu pre Bakyho nájdenie. Oslovila médiá a prostredníctvom rakúskych
psíčkarov ponúkla odmenu 500 € za záchranu
staforda. Po niekoľkých neúspešných tipoch a dlhých, zhruba dvoch týždňoch nastal zvrat. Po z
viacerých strán potvrdenej informácii, že Bakyho
videli v zúboženom stave v Hrachovišti, sa Saša,
ktorá chodievala Bakyho venčiť a jestvovala
nádej, že spozná jej hlas a Lenka, vyzbrojená
maškrtami a „posilou“ v podobe fenky Goru, sa
vybrali Bakyho hľadať. Na rodzdiel od predchádzajúceho dňa 13. októbra bolo ich hľadanie

zavŕšené úspechom. Staforda našli ležať na plesnivej slame za pňom.
Bolo im do plaču, keď videli, v akom je Baky v
žalostnom stave. Vychudnutý, zablšený, s troma
ranami na tele – jednou na hlave, druhou na
lopatke a s roztrhnutým krvácajúcim uchom.
Kedže išlo všetko o rovnako čerstvé rany, zrejme
sa pobil s nejakým túlavým psom.
Po šťastnom konci nevdojak sa vynára
otázka: Prečo sa chlapík uchýlil ku krádeži psa,
keď sa napokon Bakyho vzdal? Mohlo, ale aj nemuselo to tak byť. Možno Baky mladému mužovi
ušiel, nie každý človek mu „sadne.“ Zlodej určite
ani len netušil, že pre Bakyho nie je problém
preskočiť aj 3 - metrový plot... Tiež sa neznáša s
inými psami, i to mohol byť dôvod, prečo ho zlodej
vypustil na ulicu. Ale to všetko sú len dohady. Čo
vieme s istotou, je, že nálezkyne čaká odmena za
nájdenie Bakyho, ktorý sa už azda „spamätal“ zo
svojho nepríjemného zážitku.
OSOBNOSTI MESIACA
*Vladimír Pavlík (19. 11.1951) - maliar N.Mesto: pôsobenie
Onedlho čerstvý šesťdesiatnik
akoby
korešpondoval s Dňom Guinnessových svetových rekordov (13. 11.), ibaže v slovenských podmienkach - je známym slovenským
rekordérom. Pred štyrmi rokmi nakreslil za
hodinu 54 kreslených vtipov. Za svoj výkon na
Kolonádnom moste v Piešťanoch si inak riaditeľ
Novomestského ostňa vykreslil prvý zápis do
Knihy slovenských rekordov. Tento rok k nemu
pribudol ďalší - za najväčší farebný kreslený
vtip, ktorý vytvoril na nádvorí múzea. Jeho
plocha má vyše 22,5 m2.
*Vladimír Černušák 25.11.1921 - (str. 6).
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OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ M+S TRADING SK, S.R.O., PRIJME:
MANAŽÉRA PRE ODDELENIE PREDAJA POTRAVINÁRSKYCH ADITÍV A SUROVÍN
Požadujeme:

• Ukončené SŠ, resp.VŠ vzdelanie chemického alebo obchodného zamerania
• Vodičský preukaz B
• Prax v odbore a znalosť cudzích jazykov vítaná
Osobnostné predpoklady:
• Uchádzač musí mať dobré komunikačné schopnosti, príjemné a reprezentatívne
vystupovanie
Ponúkame:
• Možnosť osobnej realizácie a rozvoja
• Atraktívny, výkonovo orientovaný systém odmeňovania
Žiadosť a životopis zasielajte do 14 dní od uvedenia inzerátu na adresu:
M+S Trading SK s.r.o., Rybárska 1, p.p.87d, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
alebo mailom na adresu: mssk@mssk.sk

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
LIBRIS
Darujte sebe alebo svojim priateľom
príjemný pocit, darujte relaxáciu!
Ponúkame darčekový poukaz
na relaxačné alebo regeneračné masáže
podľa vlastného výberu
®
®
Zdravotná starostlivosť u špecialistov
®
®
Nadštandardné preventívne prehliadky
®
®
Regeneračné a relaxačné poukazy
®
®
Celoročná zdravotná starostlivosť
- zdravotné programy podľa výberu
Zdravotné stredisko LIBRIS
Piešťanská 24
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Recepcia: tel:032/7704 111
www.libriszdravie.sk
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MALÉ ROZPRÁVANIE O NEDÁVNYCH ČASOCH

TAK NEJAKO TO BOLO: PONORKA
Medzi obyčajným šenkom či reštauráciou a
Ponorkou bol veľký rozdiel.
Nachádzala sa zhruba uprostred námestia.
Tri schody ako do pivnice alebo podpalubia a
človek sa do nej ponoril. Schoval. Asi aj preto sa
jej hovorilo Ponorka.
Po ľavej strane cukrárenský pult, po pravej
jednoduché koženkové boxy s lampičkou nad
zrkadlom. V ňom sa dalo neustále pozorovať,
kontrolovať si účes a byť so sebou spokojný
alebo nespokojný.
Všetci sme sa ale najradšej ťahali na samý
koniec. V takmer uzavretej časti tejto polocukrárne, polokaviarne, lebo tam bolo príjemné
intímne šero a teplo z plynových kachieľ. Dostať
sa do tohto šmajchlkúta nebolo jednoduché.
Dopoludnia si v Ponorke svoju oázu nachádzali školáci a študenti. Ako to robili, keď mali
zbierať v škole vedomosti, neviem, ale často ich
tam bolo dosť. Aj preto ju z času na čas prepadli
nečakané pedagogické komandá, ktoré vegetujúce osadenstvo dokázali veľmi rýchlo preriediť.
Obľúbený nápoj nás, chalanov, najmä v
chladnejších časoch, býval sirupový čaj. Nie žeby
takýto druh čaju bol nejaká imidžová novinka
z reklamy. Vtedy nám reklamy zďaleka neotravovali život tak ako dnes. Tam jednoducho inakší
nedávali. Ale keď sme si tak v teplučku sedeli a
viedli debaty zaborení do polotmy kaviarenského
boxu, bol ten prostý nápoj z prevarenej vody
a sirupu duši naozaj lahodný. Pokukovali sme

PREPADOL POŠTÁRKU
Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta n. V.
11. 10. obvinil 58 - ročného muža zo zločinu lúpeže. Obvinený 10. 10. v obedňajších hodinách
pri vchode do obytného domu na Dibrovovej
ul v Novom Meste n. V. nastriekal 56 - ročnej
poštovej doručovateľke do tváre sprej s nezistenou látkou. Snažil sa jej vytrhnúť koženkový obal, čo sa mu nepodarilo, lebo sa bránila.
Muž z miesta ušiel bez „úlovku“. Aj napriek tomu,
že sa obvinený nezmocnil žiadnej hotovosti, v
prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia
slobody na 3 - 8 rokov.
-ea-

po dievčatách a ženách, ktoré s decentnosťou
malými lyžičkami odkrajovali z kopčekov zmrzliny
či punčových rezov a zapíjali kávou.
Ponorka samozrejme nebola len nejaká
družina pre záškolákov a nedorastenú mládež.
Do čaju sa častejšie dával rum a do kávy koňak.
Keď sme mali peniaze, veľmi radi si otrlejší
frajeri tiež prilepšovali čaj rumom. Aj keď sa
občas stávali trapasy. Môjmu kamošovi Beninovi,
ktorý si s dôležitosťou jemu vlastnou raz rozkázal
čaj s rumom, predavačka pohotovo odpovedala:
„Ty si chlapček ešte malý.“
To však popri všetkých tých veľkých pozitívach boli maličkosti. I tak sme si v tom zvláštnom
prostredí pripadali väčší, dôležitejší a spokojnejší
sami so sebou.
Ponorka bola skutočná oáza malých i väčších
frajerov.
Milan Hurtík

NA LINKE MESTSKÁ POLÍCIA
DEZORIENTOVANÁ. 4. 9. hliadka MsP preverila oznámenie upozorňujúce na neznámu ženu
pohybujúcu sa v priestoroch obytného domu na
Ul. odborárskej. Na mieste zistila, že ide o 45 –
ročnú občianku Bošáče, ktorá bola značne dezorientovaná. Z tohto dôvodu na miesto privolala
LSPP, ktorá si osobu prevzala na ošetrenie.
MILENECKÝ TROJUHOLNÍK. 7. 9. mala MsP
telefonát z Kmeťovej ul., v ktorom 32 - ročný
občan z Trenčína tvrdil, že 24 - ročný Martinčan
sa vtiera do bytu jeho 32 - ročného kamaráta.
Ako napokon hliadka MsP na mieste zistila, išlo
o milenecký trojuholník. Spor riešila na mieste
pohovorom. mjr. Ing. M. Ovšák, náčelník MsP
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PROGRAMY MsKS

november 2011
VÝSTAVA
ĽUDOVÍT BRÁNSKY,
RODÁK Z B OŠÁCE
Do 30. novembra bude vo výstavnej sieni
MsKS sprístupnených 31 diel maliara a graka
Ľ. Bránskeho, rodáka z Bošáce.

DO NOVÉHO MESTA
Skupina Premeny pri MsKS uskutoční prezentáciu svojho v poradí druhého CD.
Tak ako v albume Pri Morovom stĺpe vydanom pred dvoma rokmi, pokračuje v tvorbe
piesňami o svojom meste. Druhý album má
názov podľa titulnej piesne Do Nového Mesta.
Na koncert vás skupina pozýva 8. novembra o 18,00 h do výstavnej siene MsKS.

SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
ROSA MYSTICA

13. novembra o 16,00 h v rímskokatolíckom kostole sa uskutoční jedinečný koncert
Scholy Gregoriany Pragensis. Jednotiacim
prvkom programu ROSA MYSTICA je bohatá
mariánska tematika.
Schola Gregoriana Pragensis vznikla v roku
1987, založil ju a umeleckým vedúcim je David
Eben.
Schola Gregoriana Pragensis sa intenzívne
venuje nahrávaniu, jej CD získali viaceré ocenenia. Často koncertuje nielen doma, ale i v zahraničí, napr. Taliansku, Španielsku, Francúzsku,
Belgicku, Holandsku, SRN, Rakúsku, Švajčiarsku, Nórsku, Švédsku, Slovensku, Maďarsku,
Poľsku, Izraeli a Japonsku. V novembri ju privítame v našom meste. Vstupné dobrovoľné.

VÝCHOVNÉ KONCERTY
14. novembra sa uskutočnia tri výchovné
koncerty pre žiakov II. st. ZŠ:
Korene slovenskej populárnej hudby, alebo
všetko má svoj začiatok. V programe zaznejú skladby našich významných i zabudnutých
autorov z 30.- 50. rokov 20. stor. v slovenskej
populárnej hudbe. Účinkujú: V. Vizár - trombón,
A. Šebo - kontrabas, J. Babič - bicie, klávesy, Zs.
Botoš - klavír a J. Orlická - moderátorka, spev.

MORAVANKA
18. novembra o 19,00 h sa v divadelnej
sále MsKS uskutoční koncert Moravanky.
Známa moravská hudba s kapelníkom
Janom Slabákom k nám zavíta po dlhšej prestávke v roku, kedy dychovka oslavuje štyri desaťročia svojej existencie a jej zakladateľ a kapelník okrúhle životné jubileum - 70 - tku.
Nové Mesto nad Váhom má s dychovkou
určitú väzbu v podobe speváčky Danky Magálovej, ktorá pochádza z nášho mesta.
Vstupné: 7 €, rezervácie 0907/213 785,
predpredaj v pokladni MsKS.

VŠECHNOPARTIČKA

KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ
23. novembra o 19,00 h sa v divadelnej
sále MsKS uskutoční zábavná talkshow známeho českého zabávača, komika, moderátora,
textára a hudobníka Karla Šípa. Spoločnosť
mu bude robiť nemenej populárny komik Josef
Náhlovský.
Dvojica sľubuje riadnu dávku humoru a improvizovanej zábavy, do ktorej vtiahne aj publikum. Vstupné 10 €, č. tel. 771 27 70 a 771 0640.
Stretnutie s Jánom Dedíkom sa uskutoční
8. novembra od 12,30 do 17,30 h v MsKS.

PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY

DG: JEŽOVA KOŽA

DANKA A JANKA
8. novembra o 8,30 a 10,00 h pripravujeme
rozprávku M. Ďuríčkovej v naštudovaní Starého divadla Karola Spišáka Nitra. Deti sa môžu
tešiť na legendárne príbehy o dvoch navlas rovnakých dvojičkách – Danke a Janke.
O tom, aká je Janka, aká Danka, o červenom sandáliku, človiečikovi z budíka, sťahovavom vrabcovi, sloňom korienku, strome, ktorý
mal tajomstvo …

27. novembra o 17,00 h uvedie Divadielko
galéria pri MsKS vo svojich priestoroch reprízu
bábkovej hry JEŽOVA KOŽA.

PRÁVNA PORADŇA

KRONIKA MODREJ PLANÉTY
18. novembra o 8,30 h pripravujeme v
spolupráci s ag. PANSOPHIA pre žiakov SOŠ
multimediálnu prednášku, ktorá zábavným a
popularizačným spôsobom vysvetľuje najnovšie
poznatky z rôznych prírodovedných oblastí.

MsÚ v Novom Meste n. V. v spolupráci s AK
JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8
pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je
10. novembra o 17,00 h. V MsKS na 1. posch.
č. dv. 11 vám advokát poradí v oblasti trestného,
pracovného a občianskeho práva.
Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní či
zastupovanie klienta pred súdom. Určené je osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, sociálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

KURZY V NOVEMBRI

KLUBY V NOVEMBRI

Pondelok 14,30 h - Hudobný kurz klavír
16,15 a 18,00 h - Joga
18,00 a 19,00 h - Cvičenie pre ženy
Utorok
18,00 h - Brušný tanec zač.
18,30 h - Kalanetika
Streda
18,00 h - Brušný tanec pokr.
18,15 h - Joga
18,30 h - Cvičenie pre ženy - CVČ
Štvrtok
16,15 h a 18,00 h - Joga
Piatok
14,30 h - Hudobný kurz klavír

Pondelok Každý pondelok od 8, 00 – 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
21. 11. o 15,00 h – SZ invalidov
Utorok 8. 11. od 12,30 – 17,30 h
Klub altern. medicíny – p. J. Dedík
Streda
2. 11. o 17,00 h - Výbor MO MS
9. 11. o 14,00 h - Klub chorých
na skler. multiplex
Štvrtok od 18,00 h – Klub latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h - A klub

REŠPEKTOVAŤ ŽIVOT V KAŽDEJ JEHO PODOBE
Do Nového Mesta nad Váhom 13. októbra zavítal vzácny hosť. Učiteľ jogy Svámí
Gadžánand. Vo výstavnej sieni MsKS mal prednášku na tému Joga a duchovnosť, ktorá sa
tešila veľkému záujmu. Spolu s besedou trvala
viac ako tri hodiny.
Na záver sme S. Gadžánanda požiadali o
odkaz pre čitateľov NS, tu sú jeho slová:
„Slovo joga znamená harmónia, ktorá vedie
k jednote. Prvý jogový princíp sa volá ahimsa,
teda neubližovať, nezabíjať, rešpektovať život v
každej jeho podobe alebo jednoducho milovať.
Nie je to len tolerancia ku všetkým kultúram a náboženstvám, ale aj vegetariánsky spôsob života.
Duchovnosť je čistota, mať srdce čisté ako
dieťa. Ak sa joga cvičí v integrovanej, celostnej

podobe a nielen na posilnenie fyzického tela, ale
v kombinácii s uvoľnením, dychom, meditáciou
a inými technikami, stáva sa z nej silný nástroj,
pomocou ktorého možno na sebe pracovať, dosiahnuť zdravie, pokoj a šťastie.“
-b-

sobota 5., nedeľa 6. o 19.00 h
sobota 19. o 17.00 h,

KINO POVAŽAN – NOVEMBER 2011

Upozorňujeme Vás na zmenu hracieho profilu kina Považan v MsKS. KINO POVAŽAN HRÁ KAŽDÚ STREDU, SOBOTU A NEDEĽU
Program kina Považan je aj na: www.msks.sk, www.csfd.cz/kino/, www.port.sk/kina. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: kino Považan

DRIVE
Výborný americký film dánskeho režiséra Nicolasa
Winding Refna
Hovoria mu Vodič. Cez deň je filmovým kaskadérom, počas
nocí si privyrába ako nájomný vodič zločineckých gangov.
Cena za réžiu v Cannes 2011
USA
akìná dráma
100 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
streda 9.

IDE LEN O SEX

FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMOV
Festival Expedičná kamera je prehliadkou najúspešnejších
outdoorových filmov uplynulej sezóny. Počas jedného
festivalového večera, konajúceho sa vo viac ako tridsiatich
mestách Slovenska, môžete zhliadnuť sedem filmov.
Môžete sledovať strhujúce vodácke expedície, skalný sólo
výstup, z ktorého aj skúseným horolezcom naskakuje husia
koža, tradičný život lovcov v Tichomorí, ale aj špeciálne
filmy pre bikerov.
vstupné: 3,00 €, študenti: 2,00 €
16.10
GOBI DESERT - Kanada, 4 min.
16.15
BRAHMAPUTRA - ČR, 29 min.
16.45
MAZUNGU - Veľká Británia, 20 min.
17.15
Prednáška: Cestovateľ Peter BECKO Ondrejovič
18.30
URUCA - Brazília, 8 min.
18.40
SÁM V STENE - USA, 24 min.
19.05
LIFE CYCLES - Kanada, 47 min.
19.55
POSLEDNÍ LOVCI - ČR, 51 min.
nedeľa 13. o 19.00 h

LÓVE
Nový
film
Jakuba
Kronera,
autora
úspešného
Bratislavafilmu
Pravdivá milostná dráma zo súìasnosti, ktorá sa
odohráva na periférii veďkomesta. Jej devíziou je silná
autenticita prostredia. Film je určený mladému divákovi s
ambíciou zaujať aj staršiu cieľovú skupinu „rodičov". Hlavný
hrdina Maťo (Michal Nemtuda) žije bezstarostný život bez
pravidiel. Spolu so svojím kamarátom z detstva Tomášom
(Jakub Gogál) kradnú autá pre autoservis. Maťov život sa
radikálne zmení, keď spozná Veroniku (Kristína
Svarinská), do ktorej sa zamiluje.
SR, ČR
romantická dráma
90 min.
Slovenská verzia
vstupné: 2,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 12.

o 19.00 h

PARANORMAL ACTIVITY 3
S Katie a Kristie odhalíme korene samotného zla.
„Samozrejme sme si uvedomovali, že trojka bude ešte
zložitejšia než druhý diel. Urobili sme všetko pre to, aby
diváci mali rovnako silný zážitok zo strašidelného a
napínavého filmu. Našťastie sa zrodilo pár dobrých
nápadov a myslím, že budete spokojní (a vydesení),“
hovorí scenárista a producent Oren Peli.
USA
horor
84 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
streda 16. o 19.00 h

VYTIE

Neuveriteľný príbeh chameleóna, ktorý na svojich cestách
zažije nielen množstvo dobrodružstiev a nebezpečenstiev,
ale stretáva aj niekoľko nových priateľov a zistí, že práve
oni sú na svete veľmi dôležití…
90 min.
USA
animovaná rodinná komédia
slovenský dabing
vstupné: 2,00 €
tento film je vhodný pre maloletých
sobota 19., nedeľa 20. o 19.00 h

16.00 – 21.00 h

EXPEDIêNÁ KAMERA

sobota 12. o 17.00 h,

nedeľa 20. o 15.00 h

RANGO

ASFK

Rok 1957, San Francisco, súdny proces kvôli básni Vytie.
Film tieto pamätné dni pripomína prostredníctvom troch
vzájomne prepojených línií: 1.) búrlivý život Allena
Ginsberga, ktorý sa snažil nájsť svoje skutočné umelecké
vyjadrenie, 2.) spoloìenské reakcie na „obscénny"
predmet procesu a 3.) halucinogénna animácia, ktorá
evokuje prekvapujúcu originalitu legendárneho literárneho
diela. Všetky tri roviny vyúsťujú v žánrovom hybride, ktorý
brilantne zachytáva kľúčový okamih - zrod alternatívnej
kultúry.
Skvelá interpretácia nesmrteďnej básne a myšlienok
beat generation.
USA
dráma
90 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Mladá žena Jamie (Mila Kunis), ktorá vyhľadáva v New
Yorku schopných pracovníkov, presvedčí potenciálneho
adepta Dylana (Justin Timberlake), aby opustil svoje
zamestnanie…
USA
komédia
109 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
streda 12.
PROGRAM MsKS
VŠECHNOPARTIČKA
sobota 26. o 15.00 h !!!

nedeľa 27. o 15.00 h !!!

TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
Nový film Stevena Spielberga pre deti a ich rodiìov
Môžeme sledovať osudy výnimočne zvedavého mladého
reportéra Tintina a jeho verného psa Snowyho. Tí spoločne
narazia na model lode, ktorá v sebe ukrýva nebezpečné
tajomstvo. Tintin je nevedomky vtiahnutý do záhady starej
niekoľko sto rokov a zaujme zloducha Sacharina, ktorý je
presvedčený, že Tintin ukradol vzácny poklad, spájaný s
pirátom Červeným Rackhamom. V sprievode svojho psa
Snowyho, starého morského vlka - kapitána Haddocka a
dvojice nešikovných detektívov precestuje Tintin krížom
krážom celý svet, snažiac dostať sa ako prvý k vraku lode
Jednorožec, v ktorej je ukrytý kľúč k obrovskému
bohatstvu...a tiež prastarej kliatbe.
USA, N. Zéland, Belgicko rodinný animovaný
96 min.
slovenská verzia
vstupné: 2,30 €
tento film je vhodný pre maloletých
sobota 26. o 17.00 h, nedeľa o 19.00 h

JOHNNY ENGLISH SA VRACIA
Rowan Atkinson sa vracia!
Kto zachráni Jej veličenstvo britskú kráľovnú, keď je agent
007 James Bond práve uložený na ľad?
USA, GB, Fr.
komédia
101 min.
slovenské titulky
vstupné: 2,50 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov
sobota 26. o 19.00 h

NÓRSKE DREVO

ASFK

Filmová podoba knižného bestselleru H. Murakamiho
rozpráva príbeh o nostalgii lásky, strate a prebúdzajúcej sa
sexualite. Réžia: A.H.Tran
Hrajú: R. Kikuchi, K. Matsuyama, K. Mizuhar…
Japonsko
psychologická dráma
133 min.
ìeské titulky
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov
streda 30. o 19.00 h

MUŽI V NÁDEJI
REPRÍZA ÚSPEŠNEJ ČESKEJ KOMÉDIE
Môže byı nevera základom šıastného manželstva?
B. Polívka v role milovníka života Rudolfa je o tom
presvedčený. „Ženská má mať pocit, že o chlapa musí
bojovať, musí sa snažiť, aby si ho udržala. A hlavne
ženská sa nesmie nudiı!“
Réžia: J.Vejdělek. Hrajú: Jiří Macháìek, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes,
Emma Smetana, Lukáš Langmajer, Michal Novotný...
ČR
komédia
115 min.
ìeská verzia
vstupné: 2,20 €
tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Zvuk v kine: DOLBY DIGITAL SURROUND EX
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h,
tel. č.: 771 25 75. Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.

POZVÁNKA DO KINA
Jesenné večery vám spríjemní návšteva kina Považan. Z ponuky na november vyberáme:
DRIVE - sobota 5., nedeľa 6. novembra o 19,00 h:
Hovoria mu Vodič. Cez deň je lmovým kaskadérom, v noci si privyrába ako nájomný vodič
zločineckých gangov. Shannon, Vodičov učiteľ a manažér, sa ho snaží dohadzovať lmovým
režisérom a zlodejom, ktorí za neho dobre platia. Shannon chce kúpiť auto, s ktorým by Vodič pretekal. Navrhne, aby sa investorom stal Bernie Rose, miestny boháč s pochybnými zdrojmi príjmu.
Samotárskemu a z dvojitého života rozpoltenému Vodičovi život zmení stretnutie so susedkou
Irene, s ktorou trávi stále viac času. Z väzenia však prepustia Ireninho manžela Standarda ...
Akčná dráma USA dánskeho režiséra N. W. Refna trvá 100´ a je MN do 15 rokov.
EXPEDIČNÁ KAMERA - FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMOV
Streda 9. novembra od 16.00 do 21.00 h:
Expedičná kamera je prehliadkou najúspešnejších outdoorových lmov uplynulej sezóny.
Počas festivalového večera divák uvidí 7 lmov. Vstupné: 3,00 €, študenti: 2,00 €.
16.00 Otvorenie festivalu
16.10 GOBI DESERT - Kanada, 4 min.
Šialené zjazdy piesočných dún púšte Gobi na horských bicykloch.
16.15 BRAHMAPUTRA - ČR, 29 min.
Českí vodáci v perejách dravej rieky, prenasledovaní indickou armádou.
16.45 MAZUNGU - Veľká Británia, 20 min.
Päť mesiacov sám v kanoe a 4 700 splavených km. Ph. Harwood o svojej plavbe po Kongu.
17.15 Prednáška: Cestovateľ P. BECKO ONDREJOVIČ - expedície Južná Amerika, Afrika
18.30 URUCA - Brazília, 8 min.
Horolezecký animovaný lm o pokuse vyliezť náročné cesty „Uruca“ v Rio de Janeiro.
18.40 SÁM V STENE - USA, 24 min.
Víťazná snímka z viacerých lmových festivalov. 600 m vysoká stena, 23-ročný A. Honnold,
bez lana, pri páde nulová šanca na prežitie.
19.05 LIFE CYCLES - Kanada, 47 min.
Nečakaným spôsobom nakrútený lm, ktorý bikerské snímky posúva do úplne inej roviny.
19.55 POSLEDNÍ LOVCI - ČR, 51 min.
Dramatický lm o živote veľrybárov na indonézskom ostrove Lembata.
Ako jedni z posledných na našej planéte tradičným spôsobom lovia aj delfíny a manty.
VYTIE – streda 16. novembra o 19,00 h:
San Francisco, rok 1957. Báseň Allena Ginsberga Vytie sa stáva predmetom súdneho pojednávania pre údajnú obscénnosť. Podľa strážcov verejnej morálky je „neamerická,“ pretože spodobňuje homosexualitu a užívanie drog. Dej lmu sa skladá s navzájom sa prepletajúcich línií. V
nich sa odráža nielen reakcia americkej spoločnosti na najslávnejšie dielo beatnickej generácie,
ale i autorov búrlivý život a jeho snaha po autenticite.
Dráma USA trvá 90´ a je MN do 15 rokov (ASFK).
NÓRSKE DREVO - sobota 26. novembra o 19,00 h:
Hlavný hrdina je tichý a uzavretý vysokoškolák, ktorý sa v Tokiu stretáva s krehkou Naoko,
priateľkou z detstva. Ich vzťah sa postupne prehlbuje. Zároveň je vystavený tlaku minulosti z
tragédie ich spoločného priateľa. Počas divokých večierkov, na ktoré hlavného hrdinu berie jeho
kamarát Nagasawa, stretne impulzívnu mladú ženu Midori. Mladík si musí vybrať medzi dvoma
ženami, medzi vášňou a svojimi princípmi, medzi budúcnosťou a minulosťou.
Japonská psychologická dráma trvá 133´ a je MN do 15 rokov (ASFK).

TRADIČNÉ HALUZICKÉ MÚZ(R)Y NETRADIČNE
Tentoraz mal Festival hudby a zaujímavých
persón Haluzické múz(r)y, ktorého organizátorkou
je Mgr. Art. Mária Volárová, trošku inú podobu.
A nemám pri tom na mysli pre festival netradičné miesto konania – výstavnú sieň MsKS. Ale
skutočnosť, že popri profesionálnej klaviristke
Jordane Palovičovej v ňom účinkovali žiaci ZUŠ
v Čachticiach, zverenci M. Volárovej.
Pani Volárová, ste autorkou tohto netradičného hudobného projektu. Ako ste prišli na
myšlienku zapojiť do koncertu deti a čo ste tým
sledovali? Čo bolo cieľom tohto netradičného projektu, ktorý sa konal 25. októbra v spolupráci so
ZUŠ v Čachticiach a MsKS v Novom Meste nad
Váhom s podporou Ministerstva kultúry SR?
- Prečo deti? Chcela som, aby festival
Haluzické múz(r)y dal príležitosť aj deťom
– mladým talentom. Prišlo mi to veľmi milé
spojiť tieto dva svety – umenie profesionála so
začínajúcou mladou generáciou a keďže pani
Jordana Palovičová súhlasila, nič nám v tom ne-

bránilo. Verím, že pre deti to bola i do budúcnosti
môže byť dobrá výzva, motivácia a povzbudenie
svoj talent rozvíjať ďalej.
Nápad prišiel v období, keď som pripravovala
tento ročník haluzického festivalu, v ktorom sme
sa chceli pridať k spomienke na storočnicu Jána
Cikkera. Zároveň to bol čas, keď som „objavila“
skladbičky poľskej skladateľky Janiny Garscie,
ktorá len nedávno zomrela. Celý svoj život sa
venovala výchove mladých klaviristov. Mnohé
z nich sú miniatúrne dielka a mojim žiakom sa
veľmi zapáčili. Tematicky či programovo sú veľmi
podobné skladbám z detských cyklov od iných
autorov. Tieto paralely som si začala viac všímať,
a tým vznikla aj netradičná dramaturgia koncertu,
v ktorej Cikkerov cyklus Čo mi deti rozprávali sa
prelína s výberom skladieb od J. Garscie. Koncert
bol zároveň akousi rozlúčkou s mojou triedou a
ZUŠ - kou pred mojím odchodom na materskú
dovolenku.-

NEPÝTAJTE SA...

Hudobný sprievod na harmóniu mala Mgr. art.
Mária Volárová, na priečnu flautu hrala Michaela
Fojtíčková, tanečnú kreáciu zložila Zuzana
Kalivodová, ktorú spolu s Jakubom Tinkom uviedla v predstavení na scénu.
Na záver dovoľte jednu osobnú spomienku.
Na novomestskom námestí bola v 60. rokoch
m.st., v čase mojich stredoškolských štúdií,
cukráreň. V jej zadnej časti bola vyhradená
miestnosť s boxami, kde mohli štamgasti konzumovať aj iné nápoje. Cez poludňajšiu prestávku
sme sem veľakrát zavítali a pri jednej malinovke
sme s otvorenými ústami počúvali básnika a
spisovateľa Pockodyho, ktorý nám rozprával o
svojich cestách – povinných vandrovkách absolventa poľnohospodárskej školy v krajinách
Európy. Odskočil si na kávičku a fajčil pri nej cigarety jednu za druhou. Nepomáhalo ani otvorené
malé okienko, cez ktoré vyfukoval dym, až sa
zrazu dusivo rozkašľal a nás štípali oči, tak sme
sa úctivo porúčali.
Jeho básne ma veľmi zaujali, čítala som ich
v Trenčianskych novinách a zbierke V ústrety
životu.
M. Šabouková chodí každoročne do mesta
na Všechsvätých, tentoraz jej to zdravotný stav
nedovolí. V telefóne vyjadrila vďaku Novomešťanom za poctu, ktorú vzdali pamiatke jej otca a
jeho tvorby.
A. Černochová

Po septembrovej premiére
členovia SDOS - Poetického
súboru pri MsKS v Novom
Meste nad Váhom z príležitosti
105. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa
I. A. Pockodyho v októbri uviedli
reprízu poetického pásma pod
názvom Nepýtajte sa...
PaedDr. Marta Šabouková, spisovateľova
dcéra žijúca v Prahe, na jeho prípravu poskytla
SDOS časť z básnickej tvorby svojho otca i z
vlastných básní. Z nej PaedDr. M. Kubovicová
a Š. Psotný urobili výber a dramatizáciu diela
a podpísali sa i pod réžiu celého podujatia.
Pre zdravotné problémy sa spisovateľova dcéra
nemohla osobne zúčastniť predstavenia, ale po
telefóne upresnila: „Z otcovej tvorby som vybrala
dve, ktoré reagovali na nástup fašizmu a tie, ktoré
zostali v rukopise, pretože pre jeho občianske
postoje mu ich nechceli publikovať. Chcela som
ho priblížiť ako človeka, spätého s roľníkom, jeho
pôdou a sociálnymi problémami.“
Na scéne sa odohral recitačný koncert z úst
mladých ľudí, oblečených v antických kostýmoch
a usadených na Parnase.
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ZBRAŇ, KTORÁ ZABÍJA OBIDVOMA KONCAMI
So zatváraním brány školy otvárajú krabičky
cigariet. Ba nie je nič výnimočné, keď si aj
počas vyučovania, cez prestávky medzi hodinami, odskočia mimo školu na fajč-pauzu. Žiadny
rozdiel. Chlapec či dievča, obraz rovnaký. Zaiste,
nemožno všetkých hádzať do jedného vreca. Sú
takí, čo nepodľahli tomuto zlozvyku, ale na druhej
strane je dosť mladých, - pričom dolná veková
hranica sa stále znižuje,- pre ktorých cigareta
patrí k ich neodmysliteľnému imidžu. Hrajú sa
na dospelých, chcú byť „in,“ alebo ich chobotnica zvaná fajčenie už stihla svojimi chápadlami
stiahnuť na dno závislosti od nikotínu?
Nepoznám ani nechcem skúmať ich dôvody
na ničenie si zdravia vlastného i druhých, ale
je jasné, že naše mesto nemá v tomto žiadnu
„exkluzivitu“. Podobné obrazy, aké vídať u nás, sú
aj inde. V uliciach, parkoch stretávame mladých
s cigaretami v ústach či rukách. Dokonca nič
výnimočné je vidieť mamičky, ako jednou rukou
tlačia kočiarik a v druhej v prstoch zvierajú
cigaretu. Smutný pohľad. Ak aj náhodou práve
nenaďabíte na žiadneho mladého fajčiara, o jeho
predchádzajúcej prítomnosti a jemu podobných
svedčia stopy, ktoré po sebe zanechávajú v tráve,
na chodníkoch v podobe odhodených ohorkov
cigariet.
V súvislosti s nárastom fajčenia mladých ľudí
mi pri pohľade do kalendára napadla jedna,
možno trochu zvláštna myšlienka. Je náhoda, že
17. november je Medzinárodný deň študentstva
a zároveň i Medzinárodný deň bez fajčenia?!
Možno áno, možno nie. Odpoveď neviem, ale to
nie je podstatné. Vidím v tom niečo iné – šancu
pre mladého človeka začať každý svoj vlastný boj
s fajčením, aspoň pokúsiť sa oň. Za pokus to
stojí, za zdravie ešte viac.
Mladí si možno ani neuvedomujú, ale cigaCHYTILI ZLODEJA. Hliadka MsP 27. septembra prichytila V.T. z nášho mesta, ktorý 20 ročnému Novomešťanovi na autobusovej stanici
odcudzil bicykel. Príslušníkom MsP sa podarilo
páchateľa chytiť aj s odcudzeným bicyklom. Vec
na doriešenie prevzali príslušníci OO PZ.
ZMOHOL HO ALKOHOL. 22. septembra
o 15,40 h MsP upozornili na muža ležiaceho na
Námestí slobody. Išlo o o 52 - ročného občana
Nového Mesta nad Váhom. Muž bol pod vplyvom alkoholu a mal krvácajúce poranenie hlavy.
K zranenému MsP privolala LSPP.

reta je zbraň, ktorá zabíja obidvoma koncami.
Jedným koncom - fajčiara; tým, čo pri fajčení
vdychuje do svojich pľúc a druhým koncom iného človeka, resp. skupinu ľudí vydychovaním
cigaretového dymu do ovzdušia. Je preukázané,
že cigareta poškodzuje zdravie aktívnych aj pasívnych fajčiarov. Cigaretový dym obsahuje viac
ako 4 000 chemických zložiek, z ktorých zhruba
70 sa podieľa na vzniku rakoviny.
Ak sa teda rozhodnete prestať fajčiť, ale neviete si dať rady s týmto neduhom, v prípade záujmu vám pomocnú ruku podá Poradňa odvykania
od fajčenia pri Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (Nemocničná
ul.č. 4). Každú stredu a štvrtok od 13,00 do 14,30
h vám tu po tlf. dohovore poradia, ako zvládnuť
úskalia odvykania od fajčenia, zmerajú obsah
kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
a vyšetria i biochemické ukazovatele v krvi (viac
na www.ruvztn.sk ).
Impulzom k tomuto kroku vedúcemu ku skoncovaniu s fajčením by mohol byť aj nadchádzajúci Medzinárodný deň bez fajčenia 17. novembra.

K sviatku Dušičiek
Zem spieva novembrovú pieseň
Znie v nás
i v šuchote lístia na chodníku
bez veľkej slávy a sveta kriku
Ponúka oddych, spomienky drahé
na duše vzdialené milované
Zem spieva
k stretnutiu pri Bráne Brán
tichú pieseň lásky
slziacich sviec
venčeka nezábudiek
kde každý je s každým
a predsa každý sám.

M. Ch.
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JE JEDEN DOM
Je jeden dom v Novom Meste nad Váhom
na Ul. E. M. Šoltésovej č. 3. Oknami pozerá do
nádvoria štátnej školy, ako sme kedysi hovorili
budove základnej školy (ZŠ), čo bola oproti budove gymnázia. V súvislosti s ním sa mi vynára
celý rad spomienok.
Do ZŠ som chodil zo smeru od Hviezdoslavovej ul., ktorej pomenovanie vďaka apolitickosti nášho veľkého básnika prežilo viac
režimov, ba v poslednom polstoročí zo strany
od mesta, niekde uprostred, jej osadili dôstojnú korunu (nie cent ani halier) celomestského
kultúrneho stánku, ktorá za roky nestratila svoj
lesk, práve naopak.
Na konci tejto ulice po zabočení vľavo nás,
viacero žiakov, lákalo zastaviť sa a kúpiť si dajakú sladkosť v stánku p. Klečkovej. Úsmevná
príjemná osôbka stredného veku s charakteristickými ružami na lícach plnila každé naše prianie, pokiaľ stačilo naše vreckové. Po rokoch som
sa dozvedel, že táto pani, rodená Matejková
či Macejková, bola sestrou známeho slovenského pedagóga a maliara Petra Matejku (1913
– 1972). Pýtate sa, ako to, že Matejková či
Macejková?! V rodine si asi doteraz na tento spor
jednoznačne neodpovedali, stále v nej jestvujú
obe podoby tohto mena.
Ale späť k škole a atmosfére, ktorá denno
- denne bývala pred školskou budovou desiatky minút, kým nám p. školník Macejka otvoril vchodové dvere. Vždy sa tu vytvorili dva
konfesionálne tábory: katolíci versus evanjelici.
Ešte dodnes sa prichytím v hanbe, keď sa mi
z dna pamäti vynorí hanlivá rýmovačka určená
náprotivnému táboru. Nuž, i k tomuto bolo dobré
rozdelenie žiactva!
Je jeden dom v Novom Meste nad Váhom
na Ul. E. M. Šoltésovej č. 3. Muselo dolu Váhom
a neskôr i jeho turbínami pretiecť veľa vody, než
stihli sa udiať udalosti, ktoré sa chystám opísať.
V r. 1966, tri roky po smrti svojej matky, dom
predala národná umelkyňa Elena Holéczyová
(1906 – 1983) rodine Vidovcov. Dnes ho obýva rodina ich dcéry, manželia Mikuškovci. Zo
vzájomného rozhovoru sa vykľula interesantná
história tejto vily.
Na počiatku tohto mikropríbehu bol evanj.
farár a dramatik Jozef Hollý (1979 – 1912). Na
St. Turú nastúpil ako evanjelický kaplán, tu sa
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oženil s miestnou rodáčkou Annou Urbančíkovou
(1884 – 1963) a r. 1903 odišiel za farára do
Moravského Lieskového, kde zavŕšil svoju dramatickú tvorbu. Jeho život skrátilo ťažké ochorenie - diabetes melitus.
Sobáš budúcich manželov zaznamenala i
dobová tlač. V korešpodencii Ľ. Podjavorinskej sa
dočítame: „...Hollý mal svadbu v pondelok. Videli
sme družinu, ale neviem, kto všetko bol. Rudolf
Markovič bol tuším starejší, Igor Hrušovský mal
byť družbom. A Medzihradské (rodina zo St.
Turej) družicami. Tie, veľmi, veľmi elegantné sa
často vozia na koči do Mesta. Že ich nemrzí sa
ukazovať...Pani farárka Hollá je milá jednoduchá
osôbka...“ V manželstve sa narodili tri deti:
Martin (1904 – 1965), už spomínaná nár. um.
Elena, vyd. Holéczyová a Božena (1907 – 1990),
vyd. Abrhámová. Vdova Anna Hollá sa po čase
presťahovala do Nového Mesta n.V. Na námestí
mala hlavnú trafiku. Všetky deti úspešne uviedla
na vlastné nohy. Po zvyšok života udržiavala
blízke príbuzenské vzťahy so staroturianskou
rodinou svojho bratranca Jána Vavroviča, ktorý
bol riaditeľom novomestskej pobočky Roľníckej
vzájomnej pokladnice.
Považské hlasy zaznamenali, že 5. 2. 1925
na Matičnom večierku v Novom Meste n.V.
o.i. slovenské piesne zaspievala sl. Božena
Hollá v klavírnom sprievode O. Sedláčkovej.
Recitovali tiež sl. O. Košťálová a Július Slezáček
ako študent Gymnázia v Novom Meste n. V.
Vzhľadom na tieto skutočnosti a pretrvávajúci kult
Aničky Jurkovičovej v tomto meste, pripomeňme
si niečo z pera spomienok jej príbuzného, učiteľa
Daniela Neumanna. Po ovdovení sa mu stala na
St.Turej druhou manželkou Anna Roháčková,
dcéra miestneho viacdetného mešťana a kupca
s bryndzou Jána Roháčka. Jedna z jej sestier,
Judita, stala sa manželkou Michala Slezáčka,
tunajšieho mešťana a majiteľa pozemkov. Títo
manželia podľa podkladov matriky evanj. FÚ v
Starej Turej boli starí rodičia Júliusa Slezáčka
(1907 – 2002), budúceho otca známeho herca
Juraja Slezáčka (1943). Zaujímavé by bolo zistiť
pôvod manželky JUDr. Júliusa Slezáčka Paulíny,
rod. Ambrovej, či pochádzala z beckovských
Ambrovcov, ktorých preslávil vynikajúci pôrodník
MUDr. Ján Ambro.
Aby tento náš prepletenec bol dokonalejší,
uveďme, že v rozbore majetkových pomerov v
Dolnom vavrovičovskom mlyne v St.Turej mal

v tom čase majetkové podiely i už spomínaný
mešťan Michal Slezáček. Z tohto mlyna pochádzali totiž predkovia Jána Vavroviča, v tom
období riaditeľa novomestskej pobočky Roľníckej
vzájomnej pokladnice.
Dcéra Božena sa vydala za Josefa Abrháma,
majiteľa tehelne v Kunoviciach. V manželstve
mali tri deti. Známy je ich syn Josef Abrhám
ml., filmový a divadelný herec, manžel známej
herečky Libuše Šafránkovej. Josef Abrhám dal
pred vojnou postaviť pre svoju svokru spomínaný
dom na Ul. E. M. Šoltésovej č. 3. v Novom Meste

SLOVO PREHOVORILO
V súťaži školských časopisov, ktorej vyhodnotenie sa konalo v Starej Turej, naše gymnaziálne
Slovo nemlčalo, prehovorilo v podobe zapojenia
sa do súťaže.
Samotnému
vyhodnoteniu predchádzalo
predstavenie niekoľkých projektov, ktoré Krajské
riaditeľstvo PZ v Trenčíne pripravilo nielen pre
dospelých, ale aj pre mládež.
Projekt Vieme, že... sa zaoberá problematikou drog, rasizmu a kriminálneho správania
sa ľudí. Ďalší s názvom Vedel si to? zvyšuje
právne povedomie ľudí, pričom sa sústreďuje
na ich práva a povinnosti. Pre mladých je napr.
dobré vedieť, že človek je už od svojich 14 rokov
trestne zodpovedný a že hazardné hry sú do
veku 18 rokov tabu.
V spojitosti s rozšíreným cestovaním a
poznávaním cudzích krajín je zaujímavý projekt
Nástrahy v cudzine. Mladý človek musí byť
ostražitý, nie nezriedka sa vyskytuje a polícia
aj zaznamenala zvýšený počet obchodovania s
„bielym mäsom.“

n. V. Dá sa predpokladať, že spomínaná Elena,
vyd. Holéczyová, mala práve tu sobáš s MUDr.
Ervínom Holéczym 28.12.1929. Počas svojich
gymnaziálnych štúdií tu za svojou babičkou chodil i Martin Hollý ml. (1931 – 2004).
Stojí za zváženie, či by na dome s takouto
národoveckou históriou nemala byť umiestnená
odpovedajúca pamätná tabuľa. Veď koľko len
osobností pod svojou strechou hostil! Absencie
mapovania takýchto skutočností ochudobňujú
našu históriu!
Ing. Gustáv Rumánek
V ďalšej časti nasledovalo predstavenie
organizácie Europe direct. Na Slovensku má 13
centier, z toho jedno v Trenčíne. Organizuje semináre a workshopy pre podnikateľov. Študentom
3. ročníkov stredných škôl je určená súťaž
Mladý Európan a Open Days („Otvorené dni“ sa
konali 10. – 13. októbra v Bruseli so zastúpením
i Trenčianskeho samosprávneho kraja).
V súvislosti s akciami Mládež pre Európu
(mládežnícke výmeny a iniciatívy, projekty podpory participácie a demokracie) odznela informácia o programe Youth in action.
Po analýze víťazných periodík, ich pozitív
i slabších stránok, kde majú ich tvorcovia ešte
rezervy, záver hodnotného podujatia patril k
jeho najpríjemnejším chvíľam – odovzdávaniu
ocenení.
V konkurencii ďalších školských periodík sa
naše SLOVO z Gymnázia M. R. Štefánika v
Novom Meste nad Váhom umiestnilo na peknom
treťom mieste. Úspech je pre nás povzbudením
pracovať na ďalšom skvalitňovaní a zvyšovaní
pútavosti nášho školského časopisu.
-mg-

MILAN ZAPÁLI PRVÚ ADVENTNÚ SVIECU
Koncom novembra
začne advent (lat. adventus znamená príchod), príprava na slávenie narodenia Ježiša
Krista. Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi
sviecami, tie sa postupne
zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.
Prvú zo štyroch

sviečok na adventnom
venci tentoraz zapálime
v nedeľu 27. novembra,
na Milana. Do Vianoc sa
rozhoria
plamienky na
všetkých sviecach.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc
24. decembra.
-r-
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V novembri oslávia životné jubileá
títo naši spoluobčania:

BLAHOŽELÁME
 92 rokov 
Helena Nízlová
Daniel Šimko
Štefánia Širková
 91 rokov 
Emília Heldová
 90 rokov 
Emília Florianová
Štefánia Lamačková
Mária Lužová
Júlia Olivová
Mária Pavlovičová
Emília Poznanová

 85 rokov 
Adriena Augustínová
Anna Frolová
Mária Kákošová
Albína Klčová
Raisa Kuceková
Anna Struháriková
 80 rokov 
Ing. Jozef Čačík
Anna Kyselá
Ing. Jozef Mach
Zdena Olašová
Marta Špaleková

 75 rokov 
Anna Bilčíková
Ľudovít Dedík
Mária Faboková
Milan Hargaš
Jarmila Maceková
Ing. Anna Mísařová
Elena Pagáčová
Vladimír Skovajsa
Ján Slovík
Mária Vrabcová
 70 rokov 
Vlasta Atalovičová

UVÍTANIA A KRSTY
V SEPTEMBRI
Martin Berec
Martin Markech
Laura Novotná
Eliška Trenčanská
Richard Hluchý
Lea Fabianová

Laura Jakubcová
Rudolf Kuvik
Peter Vancl
Nikola Pavlechová
Tobiáš Cigna

ÚMRTIA V SEPTEMBRI
Stanislav Barinych
Mária Benovičová
Lena Boháčková
Emílie Čierna
Jozef Čillík
Ján Facona

(1946)
(1937)
(1961)
(1940)
(1925)
(1946)

Jozef Fuhrmann
Milan Hrevúš
Ján Jurda
Anna Kolečanská
Božena Podolanová
Terézia Skovajsová

Ľudmila Čechvalová
Jozef Grejták
Božena Hráchová
Irena Kollárová
MUDr. Margita Krišlová
Ing. Imrich Macko
Oľga Petkaničová
Miroslav Pišoft
Viliam Slezák
Milan Šimovec
Anna Zámečníková
Elena Zatovicová


SOBÁŠE V SEPTEMBRI
Marek Harčár a Adriana Kozicová
Matej Šatka a Jana Čudrnáková
Peter Fero a Vlasta Oláhová
Peter Veselý a MUDr. Eva Bednárová
Marek Bližniak a Michaela Ješková
Martin Křemen a Dagmar Blaťáková
Pavol Skokánek a Ing. Petra Kyselá
Peter Kička a Alžbeta Ochodnická
Milan Oláh a Magdaléna Toráčová
Tomáš Chudo a Daniela Gavlasová

(1946)
(1941)
(1945)
(1947)
(1924)
(1937)

Jana Šebeková
(1928)
Božena Šusteková
(1942)
Eliška Vlkovičová
(1939)
MUDr. Michal Zámečník (1935)
Anna Kamenická
(1925)
Ľubica Oravcová
(1957)

SPOMÍNAME
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
1. novembra si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho milovaného
manžela, otca, brata a dedka
Milana BAČU.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva, syn Marcel s rodinou,
dcéra Ivana s rodinou, vnúčatká a ostatná smútiaca rodina.
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Odišiel si cestou, po ktorej ide každý sám,
ale dvere spomienok ostali dokorán...
3. novembra si pripomenieme nedožité 75. narodeniny a 23. novembra
smutné prvé výročie, keď nás opustil náš milujúci manžel, otec a deduško
Stanislav POPELKA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať
a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.
4. novembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj drahý manžel
pán Ján GUČÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka so synom a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Nezomrel ten, kto v srdciach ostáva …
5. novembra si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa IGAZA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Deti a ostatná rodina

6. novembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Dušan HURTÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti a súrodenci s rodinami
13. novembra uplynie rok od úmrtia
mojej milovanej mamičky, babičky, prababičky a svokry
Ruženky PAVLÍKOVEJ,
ktorá by sa 20. novembra dožila 92 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami spomienku. Veľmi nám chýba.
Dcéra Alena, zať Milan, vnučka Bibiána s manželom Kamilom, vnuk Milko
s manželkou Dankou a pravnúčatá Terezka, Huginko a Lucinka
Čas plynie, ale spomienky zostávajú ...
15. novembra uplynú dva roky, čo nás navždy opustil
môj drahý manžel, starostlivý otec, milovaný dedko, priateľ
Ing. Pavol ČIRKA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Evka a Janka,
zať Roman, vnúčence a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.
21. novembra uplynie päť rokov od úmrtia našej babičky
Anny ONDREJČÍKOVEJ, rod. Kováčovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
Deti s rodinami

19

Ani po roku bolesť neutícha a bolí stále rovnako,
čo nás 24. novembra 2010 opustil
môj drahý manžel, otec, syn a priateľ
Jaroslav STAŇO.
Kto miluje, nezabúda a ty budeš v našich srdciach žiť stále.
S úctou spomínajú smútiaca manželka Danka, syn Jaroslav, dcéra Linda
a spolu ďalšia smútiaca rodina a priatelia.
Stále je tažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
29. novembra uplynie rok,
kedy nás navždy, rýchlo a nečakane opustil náš drahý
Anton DOLINSKÝ.
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ďakuje celá rodina.

ZLATO Z EURÓPY PRE NÁŠ CERBEROS GYM
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Športová hala
Nedeľa 6.11. o 14,00 h a 16,00 h
Muži – VŠK Púchov
Nedeľa 20.11. o 14,00 h a 16,00 h
Muži - VK Ekonóm SPU Nitra B
Sobota 12. 11. o 11,00 h a 13,00 h
Juniori - VK N. Mesto – VKM Žilina
IV. ZŠ
Nedeľa 13.11. o 10,00 h a 14,00 h
Kadetky – Piešťany
Nedeľa 20.11. o 10,00 h a 14,00 h

kg) a Peter Skovajsa
(81 kg).
L. Trgiňa sa v ringu stretol so skúseným maďarským reprezentantom A. Habashom, s ktorým
Lukáš pre zranenie v
druhom kole prehral.
P. Skovajsa si zmeral
sily s A. Čmárom z
bratislavského Huron
Gymu. Peťo opäť
ukázal svoju tvrdosť,
Ivan Bartek
keď svojho súpera v
druhom kole poslal dvakrát do počítania, čím
zápas vyhral RSC. V treťom zápase CG sa
predstavil M. Kubáň s T. Anom z trenčianskeho
Huron Gymu. Hoci tento zápas vyzeral skôr
na remízu, rozhodcovia nakoniec prisúdili výhru
trenčianskemu bojovníkovi.
Veronika Fraňová

Kadetky – Senica
Sobota 12.11. o 10,00 h a 14,00 h
Žiačky – Senica A
Sobota 26.11. o 10,00 h a 14,00 h
Žiačky - Levice A

FUTBAL

KEDY NA VOLEJBAL

Na majstrovstvách Európy asociácie WKF vo
Viedni vo váhovej kategórii nad 91 kg zastupoval
SR bojovník z novomestského Cerberos Gymu
I. Bartek. Vo štvrtok 22. septembra sa v ringu v
dvoch zápasoch stretol s francúzskymi bojovníkmi. Prvý zápas Ivan vyhral v druhom kole RSC a
druhý zápas vyhral KO, čím si zabezpečil postup
do finále. V ňom sa v piatok 23. septembra stretol
so špičkou európskeho profi thai boxu, Slovákom
Tomášom Kohoutom. Ivan vo finále zvíťazil na
body a domov si priniesol cenné zlato.
Na galavečere v Nemeckej 8. októbra sa
predstavil Ján Čajka vo váhe do 71 kg proti borcovi z banskobystrického Fire Gymu J. Tepperovi.
Hoci Janko začal v 1. kole opatrne, v druhom a
treťom svojho súpera neustále tlačil, čím si na
svoje konto zaslúžene pripísal ďalšiu výhru. Ďalší
deň (9. 10.) taktiež v Nemeckej sa konalo prvé
kolo Euroligy Muay Thai, na ktorom sa odzápasilo
54 stretnutí. CG zastupovala 3 - členná výprava v
zložení: Lukáš Trgiňa (60 kg), Miroslav Kubáň (65

Sobota 5.11. o 13,30 h
AFC dospelí – Sl. Bratislava B
Sobota 12.11.
o 10,00 h St. dorast - Hlohovec
o 12,30 h Ml. dorast - Hlohovec

VAPENKA RACING TEAM V SUPERSTOCK CUP-E
Vapenka racing team sa tento rok ,,pochlapil.“
Túto sezónu sa jeho členovia zúčastnili závodov
Czech a Slovak Superstock Cup 600 a 1000, organizovaných agentúrou IV racing. Porozprávali
sme sa o tom s najúspešnejším z jazdcov Ladislavom Miklánkom.
*Priblížte nám, laikom, v čom spočíva
súťaž v Superstock Cup-e?
Pre sezónu 2011 bol pripravený deväťdielny
seriál Czech Superstock Cup (CSC) a Slovak
Supertock Cup (SSC). Zúčastniť sa ho môže
každý bez ohľadu na to, či má, alebo nemá licenciu. Z nášho tímu sme až štyria absolvovali
všetkých 9 pretekov. Boli to: Juraj (Seržo) Benko,
Radoslav (Tuťu) Chmára, Tomáš (Modzek) Vavro
a ja (pozn.: Ladislav (Lacika) Miklánek).
*Preteky majú v názve Czech a Slovak, kde
sa konali, tradične v Brne a na Slovakiaringu?
Okrem Brna a Slovakiaringu sa jazdilo
na okruhoch v Moste, Lausitz-e v Nemecku a
Pannoniaring-u v Maďarsku. Všetky preteky boli
vypísané na 55 - 60 km, čo znamená 11 alebo 14
kôl, podľa dĺžky trate. Trikrát bol pretek formou
20 minút plus dve kolá k tomu. Dohromady to
bolo zase tých necelých 60 km.
*Aká bola súťaž, ako prebiehala?
Túto sezónu som jazdil na novom motocykli
BMW S1000 RR, takže zo začiatku som si musel
naň zvyknúť a vychytať na ňom všetky muchy. V
priebehu sezóny panovala dobrá nálada, čo malo
za následok zrýchlenie časov našich jazdcov, čo
nás teší. Jazdenie tým pádom už zďaleka nie
je o hobby, ale o skutočnom pretekaní, o čom

svedčia aj konečné výsledky. Tešili sme sa veľkej
pozornosti súperov, keďže sme počtom jazdcov
v obidvoch kategóriách či už na trati, alebo v
padocku, patrili medzi najväčšie tímy. O vysokej
úrovni tohto Cup-u svedčí aj účasť popredných
slovenských a zahraničných jazdcov na tréningoch, medzi nimi napr. boli: Černý, Pešek, Filla,
Drobný, Čihák, Vostárek, Anthony West ... Kto
sleduje motoristický šport, netreba mu tieto mená
zvlášť predstavovať.
Čo sa týka mojej osoby, napriek nepriazni
osudu, keď som počas sezóny trikrát spadol a
nevyhli sa mi ani technické poruchy, som veľmi
spokojný s dosiahnutými výsledkami - 1. miestom
v kategórii SSC 1000 (180 b.) a 3. miestom CSC
1000 (105 b.). Cenné umiestnenia získali aj ďalší
členovia tímu – R. Chmára 2. miesto v kategórii
SSC 1000 (115 b.), T. Vavro 5.miesto (73 b.) v tej
istej kategórii a J. Benko 2.miesto v kategórii SSC
600 (156 b.).
Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám
pomohli v sezóne 2011 a dúfame v ich podporu a
pomoc i do budúcnosti.
*Vaše plány do ďalšej sezóny?
Chceli by sme si zopakovať Czech a Slovak
Superstock Cup, poprípade na obľúbených okruhoch skúsiť ponaháňať tých najlepších v rámci
Alpsko-jadranského šampionátu Alpe Adria, čo sú
už podujatia európskeho charakteru.
Vapenka racing team je nezisková organizácia, dúfame, že nás ľudia opäť podporia i poskytnutím 2% dane, aby sme aj budúcu sezónu mohli
takto úspešne bilancovať.

Zľava: Juraj (Seržo) Benko, Radoslav (Tuťu) Chmára, Ladislav (Lacika) Miklánek a Tomáš (Modzek) Vavro.
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V NOVOM MESTE NAD VÁHOM OPÄŤ BASKETBAL
Po mnohých rokoch sa na pôdu nášho mesta
opäť vracia basketbal. Vznikol a pôsobí pod názvom Basketbalový klub Nové Mesto n. Váh.
V klube začalo trénovať zatiaľ len jedno
družstvo dievčat ročníkov narodenia 2003 a 2004.
Prvých 16 dievčat už trénuje od 24. septembra trikrát týždenne v pondelok, stredu a piatok vždy od
15.00 do 16.30 h v telocvični centra voľného času.
Tréningový proces zabezpečujú skúsení tréneri
Katarína a Milan Šustíkovci. Predpokladáme, že
počet basketbalistiek nie je konečný a že v priebehu školského roka sa prihlásia i ďalšie dievčatá.
Každú radi privítame. Ponúkame zaujímavý tréningový program, neskôr predpokladáme aj účasť
na sústredeniach, turnajoch doma i v zahraničí
i v majstrovských stretnutiach Slovenskej basketbalovej asociácie.
Za možnosť rozšíriť športové aktivity pre
dievčatá v Novom Meste nad Váhom a okolí
patrí poďakovanie primátorovi mesta p. Ing. J.
Trstenskému a vedúcemu odboru školstva p. Mgr.
D. Heverymu. Pri nábore dievčat sme sa stretli

aj s veľkým pochopením riaditeľstiev a učiteliek
všetkých štyroch základných škôl a p. riaditeľky
CVČ.
Našou snahou je aj naďalej propagovať tento
krásny šport. Veríme, že sa medzi dievčatami nájdu ďalšie talenty. Ďalšie informácie a zaujímavosti
budeme postupne uverejňovať aj na webovej
stránke Basketbalového klubu Nové Mesto nad
Váhom: www.bknmnv.com .
Fedor Mikláš

V PRÍPRAVE SO STRIEDAVÝMI ÚSPECHMI
Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom
absolvovali v auguste až septembri niekoľko
prípravných turnajov, na ktorých dosiahli striedavé úspechy.
Medzi najlepšie umiestnenia st. žiačok patrí
2. miesto na turnaji v Piešťanoch a 3. priečka na
medzinárodnom turnaji v Senici. V tejto kategórii
sú veľmi perspektívne dievčatá, ktoré sú aj v
širšom výbere novo sa tvoriaceho reprezentačného
družstva kadetiek.
Ešte výraznejšie umiestnenie dosiahli ml.
žiačky, ktoré turnaj v Piešťanoch vyhrali. Taktiež
sa tento rok ml. žiačky prihlásili do medzinárodnej
súťaže o Juhomoravský pohár. Na prvom turnaji v
Brne vyhrali svoju kvalifikačnú skupinu a postúpili
do skupiny o 1.- 4. miesto z celkového počtu 17
družstiev, čo je zárukou úspešného pokračovania
dievčenského volejbalu v našom meste. Družstvo
tvoria dievčatá 7. ročníka športových tried pri
ZŠ Odborárska. Súťaž bude pokračovať ďalšími
šiestimi turnajmi a vyvrcholí finálovým turnajom.
Dúfajme, že naše žiačky budú pokračovať v nastúpenom trende a urobia dobré meno nielen sebe,
ale aj novomestskému volejbalu.
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Naše kadetky, väčšinou 15-16 - ročné dievčatá,
boli v príprave už menej úspešné. Dievčatá sa
zúčastňovali juniorských turnajov (dievčatá do
19 rokov) - Senica, Uherské Hradište, Púchov,
Považská Bystrica. Svojimi výkonmi nesklamali,
ale na vekovo staršie dievčatá to ešte nestačí.
Turnaje im však poslúžili ako výborná príprava na
sezónu žiačok a kadetiek, do ktorej vstupujú opäť
s postupovými cieľmi na M SR.
Juniorskú súťaž náš klub tento rok neobsadil z
rôznych príčin. Najlepšie dievčatá v tomto ročníku
hosťujú v popredných juniorských družstvách. To
by im malo otvoriť cestu k budúcemu úspešnému
účinkovaniu v Extralige SR alebo v zahraničí.
V budúcom roku však opäť plánujeme prihlásiť
dievčatá do juniorskej ligy, príp. otvoriť ženskú
kategóriu.
Pozorne budeme sledovať i účinkovanie
našich bývalých hráčiek, ktoré sa rozhodli venovať
volejbalu profesionálne. Veronika Richweissová
hosťuje v Brne, kde bude hrať najvyššiu ženskú
súťaž za KP Brno a Mária Uváčiková prestúpila
do družstva Uninova Bratislava, s ktorým bude
hrať Extraligu žien SR.
Peter Riecky, tréner

BOX CLUB V PRÍPRAVE NA SLOVENSKÚ LIGU
Október bol pre novomestský BOX-CLUB
Považan v znamení príprav na SLOVENSKÚ
LIGU, ktorá bude začiatkom novembra vo Vranove nad Topľou. Súťaž sa boxuje turnajovým
spôsobom a ako vždy na východe bude náročná.
Obzvlášť preto, že naši juniori sú o pár bodov
pred Vranovom nad Topľou. MŠK bude chcieť na
domácej pôde zaútočiť na bronzovú priečku
našich.
V príprave do Vranova nad Topľou sú juniori:
kapitán Ľubomír Bušo, Nicolas Havrila, Daniel
Moravčík, Miroslav Šafránek, všetko majstri SR
2011. Ďalej Juraj Čásar, Martin Zavadinka, Jakub
Fabián, Radoslav Bredschneider a Filip Bačurík.
Tréner František Horňák pripravoval nielen jednotlivcov, ale celý kolektív.
Ľ. Bušo si ako výkonnostný cieľ stanovil
poraziť M. Urbana z ŠKP Bratislava, účastníka
ME (27.6. – 2. 7. Keszthel). Ľuboš s ním boxoval
21. mája v Bratislave, kde súpera dokázal pravým
direktom zložiť na zem, ale výsledok znel na
body pre M. Urbana. Tentoraz si na súpera nachystal úplne inú taktiku. M. Šafránek, ktorý svoj
titul majstra SR získal presvedčivými výhrami
nad kvalitnými borcami – M. Gubáňom z ŠKP
Bratislava a F. Ivančíkom z K.O.BOX Galanta,
sa pripravoval tiež zodpovedne, aby dokázal, že
titul je v správnych rukách. J. Čásar v príprave
exceloval hlavne v behoch, kde by sa za výkony
nemuseli hanbiť ani atléti. N. Havrila počas prípravy absolvoval v Děčíne stretnutie v medzištátnom
zápase ČR vs SR. Vo vyrovnanom boji prehral
tesne na body s českým majstrom T. Hrabákom.
Nicolas musí vyladiť techniku rúk a rezervy má
i v kondícii. D. Moravčík musel veľa behať, aby
ho cez prázdniny nabraný tuk nespomaľoval.
M. Zavadinka mal za úlohu schudnúť tri kilá, čo
sa mu aj podarilo. Ďalej piloval hlavne obranu,
v ktorej mal rezervy, podobne ako J. Fabián.
R. Bredschneider a F. Bačurík riešili kompletnú
techniku, kondíciu a ako služobne najmladší aj
psychiku, ktorá je pre box obzvlášť dôležitá.
Na mieste je spomenúť našich najlepších,
ktorí štartovali v zahraničí, čím zviditeľnili nielen
klub a mesto, ale i celú SR. M. Plesník boxoval
v Rumunsku s rumunským majstrom; bronzový
z ME Liverpool 2008 sa volá P. Gananau.
Michal v tomto stretnutí prehral, ale podľa odborníkov bol od súpera lepší. Pri jeho svedomitosti a za priaznivých okolností by sa v r. 2012

mohol na ME uchádzať o medailové umiestnenie.
M. Horňák na talianskom poloostrove vyboxoval
nakvalitnejšie stretnutie GALAVEČERA a získal
skalp domáceho majstra V. Pasquariella. Škoda,
že Marián pre študijné povinnosti nemôže mať
podobné plány ako Plesník.
Sviatok boxu bude pokračovať i v decembri.
3. a 4. 12. sa v novomestskej športovej hale
bude konať medzinárodný turnaj ako Memoriál
Františka Švarku a Michala Gajdoša. Všetkých
srdečne pozývame povzbudiť našich borcov.
JUDr. Slavomír Miček, prezident klubu

Z ATLETICKÝCH PRETEKOV
Spomienkou na leto nielen čo do názvu,
ale i pekného, priam letného počasia boli na
sklonku septembra dvojdňové Letné športové
hry mládeže.
V športovom areáli AFC si v atletických
pretekoch žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ
svoje športové zručnosti preverilo v úvodný deň
360 žiakov z piatich škôl v kat. ZŠ a osemročných
gymnázií, ďalší deň 170 študentov z piatich SŠ.
Poháre primátora mesta Nové Mesto nad
Váhom získali a víťazmi
13. ročníka
pretekov sa
stali ZŠ na
Odborárskej ul. a
Gymnázium M. R.
Štefánika.
-dh-
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Z FINÁLOVÝCH KÔL MLADÍ VZPIERAČI BRONZOVÍ

V októbri sa uskutočnili 3. kolá žiackej ligy o
titul majstra SR vo vzpieraní v družstvách st. a ml.
žiakov. Mladí novomestskí vzpierači si z týchto
stretnutí zhodne odniesli cenný bronz.
Do finálového kola družstiev st. žiakov
1. októbra v Bobrove sa prebojovalo päť tímov,
medzi nimi aj naše družstvo st. žiakov. V trhu sa
A. Pristachovi podarilo trhnúť 15 kg a nadhodiť
20 kg. A. Kováčik trhol 40 kg a nadhodil činku
o hmotnosti 50 kg. M. Kubák v trhu ustálil nad
hlavou činku o hmotnosti 40 kg a nadhodil 55 kg.
M. Holič potvrdil, že trh je jeho silná disciplína a
hravo zvládol činku s hmotnosťou 55 kg, v nadhode technicky dokonalým pokusom zvládol 60
kg. Najlepší výkon v družstve našich vzpieračov
dosiahol 13 - ročný D. Daniel, ktorý v disciplíne

trh dostal nad hlavu 60 kg a v nadhode si hravo
poradil s činkou o hmotnosti 80 kg. Celkový
zisk 1976 bodov priniesol st. žiakom pekné
3. miesto.
Situácia sa zopakovala o dva týždne neskôr
(15. 10.) na domácej pôde v CVČ aj u ml. žiakov.
Do finálového kola družstiev sa prebojovalo päť,
medzi nimi aj družstvo ml. žiakov z nášho mesta
(na foto), ktorí sa s plným nasadením pustili do
mládežníckeho štvorboja.
V hode 2 kg medicinbalom a trojskoku
D. M. Danielov hod dosiahol vzdialenosť 8,9 m a
trojskok 5,3 m. D. Krajčovicovi sa podarilo hodiť
loptu na značku 6,9 m a skočiť do vzdialenosti
6,2 m. M. Skovajsová hodila 8,9 m a v trojskoku
dosiahla výkon 6,3 m. M. Kubák hodil 10,9 m,
čo bol najlepší výkon zo všetkých pretekárov, v
trojskoku skočil 6,8 m.
Vo vzpieračských disciplínach D. M. Daniel v
trhu dostal nad hlavu 35 kg a v nadhode 42 kg.
D. Krajčovic trhol 28 kg a nadhodil 36 kg činku.
M. Skovajsová v trhu ustálila nad hlavou činku
o hmotnosti 35 kg a v nadhodila 42 kg. Najlepší
výkon v družstve dosiahol 12 - ročný M. Kubák,
ktorý v disciplíne trh dostal nad hlavu 37 kg
a v nadhode si hravo poradil s 52 kg činkou.
Doveda 3742 b. prinieslo družstvu z CVČ
lesk bronzu.
Milan Kubák, tréner vzpierania

MARTINOVA MEDAILOVÁ ŽATVA
V susednej
ČR sa po dva
víkendy konali
medzinárodné
Veľké ceny v
džude, ktorých
sa zúčastnil
aj reprezentant
nášho
mesta Martin
Lhotský.
Najväčšia
konkurencia
okolo 900 džudistov sa zišla
v moravskej
metropole. V 1. kole sa Martin ipponom dostal
cez českú jednotku Reiniša z Liberca, ďalej zdolal
Vydru z Kroměříža a o postup do finále prehral
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súboj s Poliakom Saliszom. V boji o 3. miesto
zdolal víťazným ipponom českú dvojku Vitvara z
Mostu.
Na úspech z Brna nadviazal o týždeň v
Ostrave. Pri účasti zhruba 100 pretekárov vybojoval 1. miesto (na foto). Na druhý deň Novomešťan
štartoval v konkurencii 220 džudistov z 20 oddielov a troch krajín na turnaji v Dobrej na Morave.
Po úspešných bojoch a dvoch víťazstvách sa v
treťom zápase zranil, ale i tak ho dokázal vyhrať
a celkovo zvíťaziť v celom turnaji. V najbližších
dňoch má pred sebou turnaj v Jihlave. Martinova
účasť na ňom, samozrejme, záleží od jeho skorého
vyliečenia zo zranenia.
Lý

AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA má v
III. roč. 8 hokejových mužstiev takmer z
celého TN kraja. Termíny zápasov nájdete
na webovej stránke: ahlnm.banda.cz .

TALKSHOW

VŠECHNOPARTIČKA
23. NOVEMBRA 2011 o 19,00 h
MsKS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka ?

Archívna snímka z polovice 50. rokov 20. stor.
zachytáva kamenný most na Vajanského ul. - Financbrehu.
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